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Gigantische groei van reizen naar Zuidoost-Azië
en Australië helpt Polarsteps naar de 5 miljoen
gebruikers
De toonaangevende reisapp Polarsteps, na oprichting vooral populair onder

backpackers op reis door Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland, heeft na het

einde van de coronabeperkingen een enorme toename gezien van reizen naar deze

klassieke langeafstandsbestemmingen. Deze substantiële toename heeft

bijgedragen aan een recordzomer voor Polarsteps, waarbij de mijlpaal van vijf

miljoen gebruikers slechts enkele maanden na het bereiken van vier miljoen

gebruikers werd behaald.

“Het is passend dat juist de bestemmingen die zo belangrijk waren voor ons initiële succes nu

zo’n grote rol hebben gespeeld in het behalen van deze nieuwe mijlpaal,” zegt Polarsteps CEO

en co-founder Maximiliano Neustadt. “De trendverandering laat ook zien dat reizigers zich

weer meer op hun gemak voelen om verder van huis en voor langere tijd op reis te gaan, een

geweldige ontwikkeling."

Met indrukwekkende wekelijkse stijgingen in bezoekersaantallen voor Zuidoost-Azië, Australië

en Nieuw-Zeeland in de afgelopen maand, en vergelijkbare toenames van geplande reizen

binnen de app, voorspelt Polarsteps dat deze bestemmingen de langeafstandsmarkt deze winter

zullen domineren voor Europese reizigers. Wat betreft het totale aantal Polarsteps-gebruikers

zullen Australië en Thailand de VS in de komende maanden voorbijstreven als de populairste

langeafstandsbestemmingen.
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Hoewel de voorspelling van Polarsteps dat de VS de meest bezochte langeafstandsbestemming

van afgelopen zomer zou zijn klopte, zijn de bezoekerscijfers van het land niet zoveel gestegen

als die van andere regio's. Sinds Polarsteps begin juni 2022 de vier miljoen gebruikers aantikte,

blijkt uit de data dat Zuidoost-Azië de grootste procentuele stijging van het aantal reizigers

heeft, met dramatische – bijna tienvoudige – stijgingen voor Thailand, Vietnam, Indonesië,

Singapore, Maleisië en Cambodja.

Ook de traditionele backpackbestemmingen Australië en Nieuw-Zeeland hebben een

ongekende groei doorgemaakt, waarbij het aantal Polarsteps-gebruikers dat deze landen

bezoekt sinds juni 2022 dezelfde enorme stijging toont. 
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Kijkend naar de Nederlandse Polarsteps-gebruikers (die maar liefst 40% van de vijf miljoen

totale gebruikers beslaan) zijn deze trends nog duidelijker.

"Hoewel seizoensgebonden reistrends deze snelle groei deels kunnen verklaren, hebben de

versoepelingen van de reisbeperkingen hier ongetwijfeld voor een groot deel aan bijgedragen,"

zegt Matt Phillips, managing travel editor bij Polarsteps. “Dit geldt met name voor Australië en

Nieuw-Zeeland. Beide landen hadden zeer strikte regels waardoor reizen naar deze landen

tijdens de pandemie haast niet meer mogelijk was. Mexico was een compleet ander verhaal, dit

land bleef in 2020 en 2021 als een van de weinige juist open voor bezoekers. Het aantal

reizigers blijft daar hoog, maar toont weinig groei sinds juni."
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Het gebruik van de 250+ gratis reisgidsen in de Polarsteps-app toont vergelijkbare trends.

Bestemmingen als Auckland, Bangkok, Chiang Mai, Hanoi, Ho Chi Minh, Koh Lanta, Koh Tao,

Melbourne, Sydney en Ubud klimmen allemaal richting de top van de lijst meest bekeken

gidsen.

"Het is geweldig om te zien dat onze groeiende gemeenschap van avonturiers terugkeert naar de

bestemmingen waaraan we onze eerste groei te danken hebben", zegt Polarsteps CEO en co-

founder Maximiliano Neustadt. “Maar wat ik vooral bijzonder vind, is hoe ver we sindsdien zijn

gekomen. Dankzij de komst van Polarsteps Guides helpen we onze gebruikers niet langer alleen

om hun reizen op een prachtige manier vast te leggen en te herbeleven. Reizigers kunnen nu

ook bij ons terecht om trips te plannen en het meeste uit hun reizen te halen met zowel

inspirerende als informatieve content.”
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OVER POLARSTEPS

About Polarsteps 
Polarsteps is helping over 5 million travelers across the world to plan, track, and relive their trips. The
Amsterdam scale-up was founded in 2015 by a team of avid travelers with a passion for smart technology and
cool design. The all-in-one travel app makes every part of the journey easier and more enjoyable: from the very
first spark of travel inspiration to reliving it when it’s all over and done. The goal? To inspire and connect people
across the globe through travel — so that everyone can express their wanderlust in a beautiful (and responsible)
way.

Polarsteps is available for free in the App Store and Google Play store, or visit polarsteps.com.

Polarsteps – Make your way in the world

 
About the app 
Easily use your travel bucket list to plan a trip and build your own editable itinerary. Once you're there, let us take
over and plot your path on a digital world map that you can fill with your own photos, videos, and thoughts. Want
to share your journey? Simply invite your loved ones along for the virtual ride. Finally, at the end of it all, you can
create a beautifully designed Travel Book with the push of a button – turning your travel moments (the good, the
bad, and everything in between) into lifetime memories.

Polarsteps helpt ruim 5 miljoen reizigers over de hele wereld om hun reis te plannen, tracken

en herbeleven. De scale-up werd in 2015 in Amsterdam opgericht door een team gedreven

reizigers met een passie voor slimme technologie en design. Met de alles-in-één reisapp wordt

elk onderdeel van reizen leuker en makkelijker: van de allereerste inspiratie tot het herbeleven

van de mooiste momenten na thuiskomst. Het doel? Mensen over de hele wereld door middel

van reizen inspireren en verbinden. Zodat iedereen hun reislust op een mooie – en

verantwoorde – manier vorm kan geven.

Polarsteps is gratis beschikbaar in de App Store en de Google Play store.

https://apps.apple.com/nl/app/polarsteps/id947925763
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polarsteps&hl=nl&gl=US
https://polarsteps.com/
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