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Geschikt voor directe publicatie 

Vier redenen waarom nú het moment is om een vakantie te boeken  

Utrecht, Nederland – 3 maart 2021. Het vaccinatietempo in Nederland ligt op het moment erg hoog. 

Volgens Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, komt iedereen begin juli 2021 in aanmerking 

voor een eerste prik. Daarmee komt een zomervakantie in het buitenland dichterbij en zijn vakanties 

in Europa snel weer mogelijk. Reiswebsite Holidayguru.nl geeft vier redenen waarom juist nú het 

moment is om een vakantie te boeken. 

1. Boeken met flexibele annuleringsvoorwaarden 

Vanwege de coronacrisis zijn veel reisorganisaties overgestapt op flexibele 

boekingsvoorwaarden. Je vakantie annuleren of omboeken is heel gemakkelijk en kost je 

vaak niets. Zo krijg je bij ANVR aangesloten reisorganisaties een voucher wanneer je reis 

wegens de corona-situatie niet door kan gaan en kun je in veel gevallen kosteloos 

omboeken. Na de coronacrisis is de kans groot dat flexibele voorwaarden weer verdwijnen, 

dus profiteer hier nu van!  

 

2. Het aanbod is groot! 

Wie nu een (zon)vakantie boekt, heeft nog alle keus. Door de huidige coronamaatregelen 

hebben veel Nederlanders nog geen vakantie geboekt voor de zomer en dus is het aanbod 

nog groot. Toch geeft zo’n 70% van de Nederlanders aan dit jaar nog op vakantie te willen. 

Engeland zag al snel een enorme stormloop op vakantieaanbiedingen door de 

aangekondigde versoepelingen. Wil je uit een ruim aanbod kunnen kiezen, boek dan nu 

jouw droomvakantie.  

 

3. Profiteer van goedkope prijzen 

Een ander effect van een plotselinge stormloop op vakanties, is een stijging van de prijzen. 

Zorg dat je die prijsstijging voor bent door nu je vakantie te boeken! Op dit moment stunten 

Nederlandse reisorganisaties nog met scherpe vakantieaanbiedingen. Wachten op een last 

minute deal kan ook, maar de verwachting is dat een groot deel van Nederland dit doet 

waardoor de prijzen zullen stijgen.  

 

4. Je hebt iets om naar uit te kijken 

We leven al een jaar met de coronamaatregelen. Veel mensen werken vanuit huis, we zien 

elkaar voornamelijk via online meetings en kunnen al lange tijd niet uit eten of naar de 

kroeg. Boek nu een vakantie naar een van de mooiste plekken op aarde of een leuke stad in 

Nederland en geniet van de voorpret. Je hebt iets leuks om naar uit te kijken en wedden dat 

je daar direct een stuk vrolijker van wordt? 

 

-- 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 
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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@holidayguru.nl) voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen 

over reizen en/of Holidayguru. 

Onderzoeken & statistieken 

▪ Grote verdeeldheid over vaccinatieplicht voor reizigers 

▪ Online interesse vakanties 

▪ Vakanties binnen Nederland: de cijfers 

▪ Is vliegen veilig in tijden van corona? 

 

N = 964 

 

 

70,5%

11,9%

17,0%

Indien we deze zomer naar het buitenland kunnen 
reizen, ga jij dan in het buitenland op vakantie?

Ja Nee Hier ben ik nog niet over uit
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