
Dit zijn de populairste zomervakantiebestemmingen
van 2016
12 JULI 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Hoera, het is vakantie! De reiskriebels gieren al een tijdje door je lijf, maar eindelijk is het zover; jouw

heerlijke vakantie waarin niets moet en alles mag is eindelijk aangebroken. Je bent niet de enige;

veel Nederlanders gaan deze zomervakantie van hun vrijheid genieten, zowel in binnen- en

buitenland. Uit zoekgegevens van Hotels.com™ blijkt namelijk dat Nederlanders hun vrije dagen het

liefst besteden in eigen land.

Nederland vakantieland
Veel Nederlanders kiezen er dit jaar voor om vakantie in eigen land te vieren. Hoewel we bekend
staan als een reislustig volk, vinden we in de top 3 toch echt twee oer-Hollandse bestemmingen. Een
museum bezoeken in Amsterdam of een dagje shoppen Den Haag zijn heerlijke manieren om de
vakantie in Nederland door te brengen. Ook andere Nederlandse steden, waaronder Groningen en
Maastricht, zijn populair.

Dichtbij huis is sneller thuis
Populaire internationale steden onder Nederlandse vakantievierders liggen voornamelijk binnen
Europa. We stappen maar wat graag in de auto of de trein om onze vakantie te vieren in Parijs,
Barcelona, Londen of Berlijn – alle vier in de top 10. Met het vliegtuig ben je al helemaal snel op je
plaats van bestemming om je vakantiedagen optimaal te benutten. En – ook al wil je daar nu nog
lang niet aan denken – dan ben je natuurlijk ook weer sneller thuis.

Ver, verder, verst
Wat betreft intercontinentale bestemmingen zijn de Nederlandse reiswensen verdeeld. Zo wil de één
een indrukwekkende stedentrip naar de hoofdstad van de wereld New York, terwijl de ander kiest
voor een avontuurlijke reis door Thailand, die begint in de bekende Thaise backpackstad Bangkok
(7). Las Vegas (11) is ook een populair vakantieoord, waar Nederlandse reizigers maar wat graag
een gokje wagen. Ook Dubai (13), de favoriete vakantiebestemming van BN-ers, is dit jaar populair
onder Nederlanders die het wat verder van huis zoeken.

Top 20 steden met de meeste zoekopdrachten naar een hotelovernachting met check-in
tussen 30 juli en 12 augustus 2016 door Nederlandse reizigers van 1 maart tot 27 juni 2016

1. Amsterdam



2. Parijs
3. Den Haag
4. Barcelona
5. New York
6. Londen
7. Bangkok
8. Berlijn
9. Las Vegas

10. Rome
11. Ibiza
12. Koh Samui
13. Dubai
14. Antalya
15. Lissabon
16. Groningen
17. Praag
18. Venetië
19. Maastricht
20. Miami Beach

Hotels.com
https://nl.hotels.com/

RELEVANTE LINKS

AFBEELDINGEN



http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217326
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217324
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217327
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217330
https://nl.hotels.com/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F131960-dit-zijn-de-populairste-zomervakantiebestemmingen-van-2016
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F131960-dit-zijn-de-populairste-zomervakantiebestemmingen-van-2016&title=Dit+zijn+de+populairste+zomervakantiebestemmingen+van+2016&summary=Nederland+vakantieland%3A+Grote+Nederlandse+steden+het+populairst++%E2%80%A2++Dichtbij+huis+is+sneller+thuis%3A+internationale+bestemmingen+liggen+veelal+binnen+Europa++%E2%80%A2++Ver%2C+verder%2C+verst%3A+top+3+intercontinentale+bestemmingen+bestaat+uit+New+York%2C+Bangkok+en+Las+Vegas&source=Hotels.com
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F131960-dit-zijn-de-populairste-zomervakantiebestemmingen-van-2016&text=Nederland+vakantieland%3A+Grote+Nederlandse+steden+het+populairst++%E2%80%A2++Dichtbij+huis+is+sneller+thuis%3A+internationale+bestemmingen+liggen+veelal+binnen+Europa++%E2%80%A2++Ver%2C+verder%2C+verst%3A+top+3+intercontinentale+bestemmingen+bestaat+uit+New+York%2C+Bangkok+en+Las+Vegas&via=HotelsdotcomEU&related=prdotco


http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217328
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217323
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217325
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217332
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217329
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217331
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217326
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/217324


Mirte Korenhof
Team Hotels.com 

Leads PR 

+ 31 20 66 170 48 

hotels.com@leadspr.com

CONTACTPERSONEN

OVER HOTELS.COM

Hotels.com™ wordt beheerd door Hotels.com L.P. en is een toonaangevende online website voor het boeken van
accommodaties. Deze variëren van internationale ketens en all-inclusive resorts tot lokale favorieten en bed &
breakfasts, en gaan gepaard met alle informatie die nodig is om het ideale verblijf te boeken.

© 2016 Hotels.com, L.P., Hotels.com, Dat spreekt voor zich en het logo van Hotels.com zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Hotels.com, L.P. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere
genoemde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.
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