Persbericht
Geschikt voor directe publicatie

Conclusies uit onderzoek
▪
▪
▪

44% is van mening dat vliegen uitsluitend voor gevaccineerde reizigers zou moeten zijn.
Bijna de helft (47%) wacht met reizen tot de vaccinatie
Dat 66% van reizigers zich laat vaccineren als dat betekent dat ze naar hun
vakantiebestemming mogen afreizen.
--- start persbericht ---

66% Nederlanders bereid zich te vaccineren om op vakantie te gaan
Utrecht, Nederland – 15 februari 2021. De Europese Unie overweegt het invoeren van een Europees
vaccinatiepaspoort om het toerisme binnen Europa zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. Uit
onderzoek van Holidayguru blijkt dat maar liefst 66% zich wil vaccineren om in het buitenland op
vakantie te mogen. Een eventuele verplichting om met het vliegtuig op vakantie te gaan laat een grote
verdeeldheid zien. 44% is van mening dat vliegen uitsluitend voor gevaccineerde reizigers mogelijk zou
moeten zijn.

Tweederde van de vakantiegangers laat zich vaccineren
Een kleine meerderheid van de Nederlandse respondenten (57%) is van mening dat buitenlandse
vakanties niet alleen mogelijk moeten zijn voor mensen die een vaccinatie tegen het coronavirus
hebben gehad. De voornaamste reden is dat men de vrijheid wil blijven behouden om een inenting
tegen het virus wel of niet te nemen. Wel geeft meer dan 66% van de ondervraagden aan zich te laten
inenten tegen het virus als dat een voorwaarde is om naar een bepaald land op vakantie te gaan. Bijna
de helft van de mensen (47%) zegt te zullen wachten met op vakantie gaan tot de inenting.

Vliegen uitsluitend voor gevaccineerden?
Nu de eerste mensen zijn ingeënt tegen het coronavirus is de vraag welke maatregelen airlines treffen
om internationale reizen weer mogelijk te maken. Zo gaf de CEO van Qantas Airlines in november aan
dat een vaccinatie voor internationale reizen met Qantas verplicht wordt. Zijn andere airlines dit ook van
plan? Volgens Sami Chouchane van Holidayguru is dit niet het geval. “Airlines investeren veel in hygiëne
om veilig reizen voor iedereen tijdens een pandemie mogelijk te maken. We kunnen er dan ook vanuit
gaan dat mensen zonder vaccinatie deze zomer ook met het vliegtuig op vakantie kunnen”.
-- Einde persbericht –
Meer statistieken en inzichten inclusief infographics en tabellen zijn hier terug te vinden. In totaal zijn
meer dan 5.000 mensen ondervraagd waarvan 417 in Nederland. Inzichten vanuit de andere landen zijn
terug te vinden op de verzamelpagina met de bovenstaande link.
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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 Urlaubsguru 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@holidaygur.nl)
voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over reizen en/of
Holidayguru.

◼ Infographic: uitkomsten onderzoek vaccinatieplicht voor reizigers
◼ Link naar alle uitkomsten: https://www.holidayguru.nl/survey-groteverdeeldheid-over-vaccinatieplicht-reizigers/

