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De 10 beste vakantiebestemmingen voor 2021
Het nieuwe jaar is ingegaan en na een periode vol lockdowns en reisrestricties kijken we in 2021
voorzichtig uit naar de eerste vakanties die we weer kunnen ondernemen. Wat gaat het worden dit jaar?
Overnachten in een luxe lodge op de Veluwe, eilandhoppen in Noorwegen of cocktails drinken
op Curaçao? Dit zijn volgens Holidayguru.nl de beste vakantiebestemmingen voor 2021!

1. Nederland
In 2020 hebben veel Nederlanders ons eigen kikkerlandje leren kennen en dat zal in 2021 niet anders
zijn. Een vakantie in Nederland is namelijk hartstikke divers; van suppen in Zeeland tot mountainbiken
op de Veluwe en wadlopen op Texel. Vooral in de eerste maanden van het jaar zal Nederland nog steeds
dé vakantiebestemming zijn voor 2021.

2. Duitsland
Buurland Duitsland is niet alleen zeer geschikt voor een leuke stedentrip, het zit ook bomvol prachtige
natuurgebieden en romantische routes voor een roadtrip. Zo brengt de ‘Romantische Straße’ je langs de
meest pittoreske plaatsjes van Beieren. Of laat je verrassen door de ongerepte natuur in Saksen en ga
op avontuur in nationaal park de Sachsische Schweiz.

3. Lofoten-eilanden
De eilandengroep Lofoten voor de kust van Noorwegen behoort tot een van de mooiste plekken op
aarde. Dankzij de ligging boven de poolcirkel is deze archipel ook een goede plek om het noorderlicht te
spotten. Dit bijzondere natuurverschijnsel alleen al is de reis naar het hoge noorden waard.

4. Canarische Eilanden
Op de Canarische Eilanden zijn al snel na het uitbreken van de pandemie de nodige maatregelen
getroffen. In 2020 gingen wij op bezoek om een vakantie in coronatijden te testen. Dankzij de
zorgvuldige maatregelen en de relatief lage coronacijfers zijn de Canarische Eilanden ook in 2021 een
echte aanrader. Ga bijvoorbeeld surfen op Tenerife of bezoek de mooiste stranden van Gran Canaria.

5. Madeira
Hiken door de jungle, walvissen spotten en luieren op de mooiste stranden; geen wonder dat Madeira
ook wel het Hawaii van Europa wordt genoemd. Dankzij het zachte klimaat is het op het Portugese
bloemeneiland het hele jaar door genieten.

6. Slovenië
Een ding waar vakantiegangers in 2021 meer waarde aan hechten is ruimte. En dat is er in Slovenië
voldoende. Geen drukke mensenmassa’s en overtoerisme, maar ongerepte berglandschappen vol mooie
wandelroutes, helderblauwe meren en pittoreske stadjes. Bezoek daarnaast Primorska waar je heerlijke
wijnen kunt proeven.

7. Kroatië
Wil je prachtige natuur combineren met een ontspannen vakantie aan parelwitte stranden? Een
vakantie in Kroatië is zeer afwisselend. Huur bijvoorbeeld een auto en maak een rondreis door het land,
bezoek het Krka Nationaal park en kom bij op het strand van Zlatni Rat op het eiland Brac. Kroatië is ook
geschikt als autovakantie.

8. Curaçao
Afgelopen jaar was Curaçao een van de weinige verre bestemmingen met een positief reisadvies.
Recentelijk is de PCR-test verplichting bij terugkomst in Nederland vanuit Curaçao komen te vervallen en
ook thuisquarantaine is niet meer vereist. Daarmee is Curaçao ook in 2021 weer een
droombestemming. Maak een duik in de heldere zee, struin door de kleurrijke straten van Willemstad of
spot flamingo’s aan de westkust!

9. Japan
De pandemie gooide roet in het eten van de Olympische Spelen in 2020, maar dit jaar trekken de beste
atleten dan eindelijk naar Tokyo. Dit enorme evenement is niet de enige reden om naar Japan te reizen.
Kijk je ogen uit in grote steden als Tokyo en Kyoto, ski op het eiland Hakkaido en smul van de beste sushi
ter wereld.

10.

De Belgische Ardennen

Veel ruimte, een prachtige natuur en gemakkelijk met de auto te bereiken, de Belgische Ardennen is in
2021 een top bestemming voor de avontuurlijke vakantieganger die toch wat dichter bij huis blijft.
Trotseer de groene heuvels op een mountainbike, maak een romantische wandeling door pittoreske
stadjes of ga voor een spannende hike of kayaktocht.
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Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane (pers@holidayguru.nl)
voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over reizen en/of
Holidayguru.

