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Zomervakantie in Nederland? Een zonvakantie in het buitenland is goedkoper!
Utrecht, Nederland – 10 augustus 2020. Voor Nederlanders is ons eigen kikkerlandje deze zomer door de
coronacrisis de nummer één vakantiebestemming. Doordat veel mensen kiezen voor een verblijf in eigen
land zijn de prijzen in Nederland enorm gestegen. Voor een weekje aan de Nederlandse kust betaal je
duizenden euro’s, terwijl je voor de helft van de prijs naar Spanje of Griekenland reist. Reiswebsite
Holidayguru zocht uit waar je in Europa voordeliger van de zomerzon kan genieten.

Hotel aan de kust in Nederland? Vergeet het maar.
Zoek je naar een fijn hotel in Nederland aan de kust? Vergeet het maar! Het eind van de zomervakantie
is in zicht en inmiddels is vrijwel de gehele Nederlandse kust volgeboekt. Zoek je iets verder van de kust
af dan is er wellicht nog wat te vinden maar het aanbod is niet groot. Bij touroperators zoals TUI,
Corendon en Sunweb kun je het aantal hotels op één hand tellen. Wanneer je toch besluit te boeken,
mag je diep in de buidel tasten. Een vakantie van 7 nachten met een gezin (twee volwassenen en twee
kinderen) kost al snel €2.100 of meer.

Meerdere voordelige bestemmingen, zelfs all-inclusive goedkoper
Met die prijzen is het zelfs voordeliger om in het buitenland je vakantie door te brengen. In veel gevallen
is een vliegreis, inclusief accommodatie en in sommige gevallen zelfs een all-inclusive arrangement,
goedkoper dan een week aan de kust in ons eigen land. Zo kun je voor €1.450 zeven nachten verblijven
op Kreta. Ben je bereid iets meer te betalen? Dan is Rhodos een goed alternatief. Voor €1.600 verblijf je
all-inclusive in een hotel op dit populaire eiland. Wil je echt voordelig op vakantie? Ga dan naar Tenerife.
Met zijn vieren kun je voor € 1.100 een heerlijke zonvakantie vieren.
Land
Spanje
Griekenland
Cyprus
Italië
Portugal

Bestemming
Tenerife
Mallorca
Kreta
Rhodos
Protaras
Sicilië
Algarve

Prijsindicatie*
€ 1.100 - € 1.300
€ 1.750 - € 1.850
€ 1.450 - € 1.550
€ 1.600 - € 1.800
€ 1.650 - € 1.850
€ 1.700 - € 1.850
€ 1.800 - € 1.900

Verzorging
Logies (incl. ontbijt)
Logies (incl. ontbijt)
Logies (incl. ontbijt)
All-inclusive
Logies (incl. ontbijt)
Logies (incl. ontbijt)
Logies (incl. ontbijt)

* Op basis van vier personen, 7 nachten (twee volwassenen, twee kinderen) en een vertrek tussen 12-15 augustus.
Aanbieders die zijn bekeken op 06-08-2020: TUI, Corendon, Sunweb en VakantieDiscounter.

Voor snelle beslissers
Het boeken van een (super) last-minute zomervakantie is voor snelle beslissers. Doordat de
accommodaties in Nederland schaarst zijn, kijken veel vakantiegangers naar beschikbare vakanties in
het buitenland. Daardoor kan de beschikbaarheid van dag tot dag veranderen wat ook invloed heeft op
de prijs. Één ding is zeker, wil je deze zomer voordelig van het strand en de zon genieten dan is een
vakantie in Griekenland, Spanje, Italië, Portugal of op Cyprus de beste keuze!

-- Einde persbericht -Over Holidayguru.nl

Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6,9 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 de Duitse Urlaubsguru en de
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 160 medewerkers
werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 is het Nederlandse
Holidayguru team gevestigd in Utrecht.
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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.

