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Nederlandse vakantieganger wacht niet op coronavaccin  

Utrecht, Nederland – 6 januari 2021.  

Ruim tweederde van de Nederlanders vindt een coronavaccin niet noodzakelijk voor een vliegvakantie. 

Dat blijkt uit onderzoek van Markteffect in opdracht van reiswebsite Holidayguru.  

Nu de eerste mensen in Nederland een coronavaccin gehad hebben, komt een veilige vliegvakantie 

weer een stukje dichterbij. Uit onderzoek in opdracht van Holidayguru blijkt echter dat 70 procent van 

de Nederlandse vakantiegangers niet op het vaccin wacht. Een groot deel van de ondervraagden geeft 

aan een vaccin niet noodzakelijk te vinden om weer in het vliegtuig te stappen. 

Veel Nederlanders vinden andere coronamaatregelen voor reizen wel belangrijk. Denk hierbij aan een 

mondkapjesplicht aan boord, testen voorafgaand aan de reis en spatschermen in het vliegtuig. Ruim een 

derde (35%) van de ondervraagden geeft aan zonder aanvullende maatregelen een vliegreis te willen 

maken.  

Pandemie van grote invloed op vakanties in 2020 

Voor veel mensen zou het de eerste vliegreis in lange tijd zijn. Uit het onderzoek blijkt dat 44% van de 

Nederlanders in 2020 ten minste één vakantie heeft geannuleerd als gevolg van de pandemie. Een 

vakantie in eigen land won juist aan populairteit. Van de ondervraagden ging 38% op vakantie in 

Nederland in plaats van een reis naar het buitenland.  

-- Einde persbericht -- 

Over dit persbericht 

Voor dit onderzoek heeft Markteffect in opdracht van reiswebsite Holidayguru.nl 415 mensen 

ondervraagd met betrekking tot vakanties en de huidige coronacrisis.   

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@holidayguru.nl) 

voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over reizen en/of 

Holidayguru. 
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