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SAMENVATTING

De koffers zijn gepakt, de zonnebril staat op de neus en het paspoort in de hand. Kortom,
helemaal klaar voor vakantie. Maar wacht, hoe gastvrij zijn de inwoners van je
vakantiebestemming eigenlijk? Uit onderzoek van Hotels.com onder duizend Nederlanders
blijkt dat buurland Duitsland als meest gastvrije land uit de bus komt.

Beter een goede buur, dan een verre vriend. Onze oosterburen zijn qua gastvrijheid het
meest geliefd onder Nederlandse reizigers; Duitsland pronkt op de eerste plek van de top 10
meest gastvrije landen. Turkije is met haar hartelijke inwoners, die bekend staan om het
uitnodigen van gasten voor een zoet kopje Turkse thee, goed voor een tweede plaats.
Nederlandse reizigers waarderen de Spaanse vriendelijkheid waarmee een bord paella wordt
voorgeschoteld met een derde plek in de top 10.

Opmerkelijk is dat het merendeel van de landen in de top 10 Europese landen betreft. Maar
liefst zes van de tien landen, die door Nederlandse reizigers als meest gastvrij worden
beschouwd, scharen zich onder de Europese unie. Zal de gastvrijheid misschien al beginnen
bij de douane?

De meest gastvrije landen volgens Nederlandse reizigers

1. Duitsland (8%)
2. Turkije (7%)
3. Spanje (6%)
4. Griekenland (5%)
5. Thailand (4%)
6. Indonesië (4%)
7. Italië (4%)
8. Verenigde Staten (4%)
9. Verenigd Koninkrijk (3%)
10. Zweden (3%)
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Hotels.com L.P. leidt Hotels.com, een toonaangevende online accommodatie boekingswebsite met accommodaties
variërend van internationale ketens en all-inclusive resorts tot lokale favorieten en bed & breakfasts, samen met alle
nodige informatie om een perfect verblijf te boeken. Speciale apps voor mobiele telefoons en tablets bieden
gebruikers de mogelijkheid om overal en altijd te boeken en gebruik te maken van 20.000 last minute aanbiedingen.

http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/174909
mailto:hotels.com@leadspr.com
http://nl.hotels.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F107157-duitsland-is-het-meest-gastvrij-volgens-nederlanders&text=Top+10+meest+gastvrije+landen+volgens+Nederlandse+reizigers&via=&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F107157-duitsland-is-het-meest-gastvrij-volgens-nederlanders
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F107157-duitsland-is-het-meest-gastvrij-volgens-nederlanders&title=Duitsland+is+het+meest+gastvrij+volgens+Nederlanders&summary=Top+10+meest+gastvrije+landen+volgens+Nederlandse+reizigers&source=Hotels.com


Hotels.compressroom

http://hotelsdotcom.leadspr.com/
http://hotelsdotcom.leadspr.com/

