
Persbericht 

Geschikt voor directe publicatie 

Deze vakantiebestemmingen zijn nu nog voordelig te boeken 

Utrecht, Nederland – 15 mei 2021. Eindelijk, na een lange periode zonder vakantie in het buitenland 

zijn er sinds vandaag weer bestemmingen met een positief reisadvies. Het is dus weer mogelijk om 

op vakantie te gaan! Reiswebsite Holidayguru zocht uit welke vakantiebestemmingen met een 

positief reisadvies op dit moment nog voordelig te boeken zijn.  

1. Mallorca 

Wil je een voordelige vakantie naar de zon boeken? Dan is Mallorca een echte aanrader. De 

vele stranden en het lekkere weer maken Mallorca tot één van de populairste 

bestemmingen voor zonliefhebbers. Wil je hier in de zomervakantie lekker op het strand 

liggen dan kan dat op dit moment nog voor minder dan € 600 op basis van all inclusive.  

 

2. Kos 

Een andere zonnige bestemming is het Griekse Kos. Naast een lekkere strandvakantie kan je 

hier ook terecht voor mooie wandelingen en fietstochten. Dankzij het Mediterraanse klimaat 

is Kos op dit moment al een aanrader. Met temperaturen tussen de 23 en 28 graden is het 

heerlijk vertoeven op het Griekse eiland. Wil je Kos in juni al bezoeken dan beleef je voor 

minder dan € 450 al een all inclusive vakantie in een goed hotel.   

 

3. Tenerife 

Tenerife is een bestemming waar je niet stil kan zitten. Met de vele wandelroutes, prachtige 

stranden en de mooie pittoreske dorpjes is Tenerife een zeer veelzijdige bestemming. Een 

vakantie op Tenerife zal iets duurder zijn dan Kos en Mallorca maar voor een kleine € 650 is 

er momenteel nog genoeg te boeken!   

 

4. Ibiza 

We’re going to Ibiza! Het Spaanse party eiland heeft sinds vandaag ook een positief 

reisadvies van de Nederlandse overheid gekregen. De beroemde nachtelijke feesten zijn nog 

niet mogelijk op Ibiza maar de terrassen van restaurants en cafe’s zijn inmiddels wel open. 

Let wel op dat je op tijd weer in je hotel bent want de avondklok gaat vanaf 23.00 uur in. Een 

vakantie naar Ibiza voor minder dan € 600 tijdens de zomervakantie is momenteel nog te 

vinden, maar dat zal niet lang meer duren!  

 

5. Dublin  

Heb je niet zoveel met de zon en zoek je naar ruige landschappen en gezellige pubs, dan is 

Dublin een aanrader waar je vanaf vandaag weer heen kan gaan. Wanneer je zelf je 

vliegtickets boekt kan je in juni voor minder dan € 20 een retourtje vinden. In de 

zomervakantie zijn de vliegtickets iets duurder en ben je ongeveer € 50 kwijt.   

-- Einde persbericht – 

* Prijsindicatie voor een vakantie is per persoon op basis van twee personen. De prijzen zijn gevonden 
op 15 mei 2021 om 10:00 uur.  

https://www.holidayguru.nl/travel-magazine/vakantiebestemmingen-positief-reisadvies/


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 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.  
 
Contact:        Uitgever: 

Sami Chouchane       Holidayguru.nl B.V. 

Sales & Marketing Manager Holidayguru.nl    Kaap Hoorndreef 66, 3563 AW Utrecht  

pers@holidayguru.nl      www.holidayguru.nl/pers    

+31 6 57949708   

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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