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Meerderheid Nederlanders wenst geboekte zomervakantie door te laten gaan 

Utrecht, Nederland – 7 mei 2020. Het coronavirus heeft de vakantieplannen van Nederlanders flink in 
de war geschud. Nu in Nederland en andere Europese landen de maatregelen worden versoepeld, 
kunnen we langzaam weer aan vakanties gaan denken. Uit onderzoek van reiswebsite Holidayguru 
onder de community blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders wenst de geboekte 
zomervakantie door te laten gaan.  

Met de aangekondigde versoepelingen van afgelopen woensdag gaan Nederlanders zich weer 
oriënteren op de vakantieplannen voor de komende zomer. Sommige vakantiegangers hadden al 
een zomervakantie geboekt en wachten nu in spanning af of deze reis nog door kan gaan. Veel 
Europese landen hebben inmiddels versoepelingen aangekondigd en daarmee is de hoop voor de 
hard geraakte toeristische sector op het zomerseizoen gevestigd.  

65,9% wenst geboekte zomervakantie door te laten gaan 
Van de Nederlanders die voor de zomer van 2020 al een vakantie heeft geboekt, geeft bijna 66% aan 
deze vakantie graag door te laten gaan. 22% van de vakantiegangers zegt niet meer naar het 
buitenland af te willen reizen deze zomer en 12,2% geeft aan dit nog niet te weten. Daarmee blijft 
de wens om buiten Nederland een vakantie te ondernemen hoog.  

Meer dan 80% overweegt vakantie in eigen land, vakantiepark het populairst   
Mocht een zomervakantie in het buitenland niet mogelijk zijn, dan geeft iets meer dan 80% van de 
ondervraagden aan een vakantie in eigen land te overwegen. Van de bestaande accommodatietypes 
zijn vakantieparken het populairst, gevolgd door hotels en bed & breakfasts.  

Voor dit onderzoek zijn 759 respondenten ondervraagd.  

 
Over Holidayguru.nl 
Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 
miljoen Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de 
succesvolste websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru 
in 2012 opgericht. Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast het Duitse 
Urlaubsguru en de internationale Holidayguru websites nog met andere projecten actief zijn. Meer 
dan 160 medewerkers werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 is 
het Nederlandse Holidayguru team gevestigd in Utrecht. 

Contact:        Uitgever: 

Sami Chouchane       UNIQ B.V. 

Sales & Marketing Manager Holidayguru.nl    Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht  

pers@hoidayguru.nl      www.holidayguru.nl/pers  

Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane 

(pers@hoidayguru.nl) voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over 

reizen en/of Holidayguru.  


