
Nederlander onbekend met Kroatië
Nederlanders veel lagere intentie om erheen tegaan en minder kennis over Kroatië dan omringende
landen.

Amsterdam, 18 Januari 2016 – Het Kroatisch Bureau voor Toerisme heeft in hetkader van het
“Croatian Recipe”-programma onderzoek gedaan naar de ingrediëntenvoor de ideale vakantie en
naar de meningen over Kroatië als vakantieland. Hetonderzoek werd uitgevoerd onder 11.000
vakantiegangers uit 11 landen. InNederland betrof het ruim 1.000 respondenten.

Een opvallende conclusie uit het rapport is dat slechts 27.9% van deondervraagde Nederlanders
overweegt het land te bezoeken, tegen 46,1% in de onsomringende landen. Uit het onderzoek blijkt
ook dat Nederlanders Kroatiëvergelijken met Tsjechië (21.3% vs. 7.4% in de andere landen), terwijl het
merendeel van de ondervraagde landen, waar het percentage dat overweegt naarKroatië op vakantie
te gaan veel hoger ligt, het land vergelijkt metGriekenland en Italië (respectievelijk 32% en 44%). Dit
zou een mogelijkeverklaring kunnen zijn waarom een relatief laag percentage Nederlandersoverweegt
het land te bezoeken. In Nederland denkt men aan Oostblok sferen,terwijl er in Kroatië een
mediterraan klimaat en mediterrane cultuuren keuken te vinden is.

Gemiddeldeen 8

Eén op de vijf Nederlanders heeft Kroatië in het verleden wel eens bezochten van de Nederlanders
die er zijn geweest, geeft men Kroatië gemiddeld een 8op een schaal van 10. Het onderzoek toonde
aan dat er 7 verschillende typevakantiegangers zijn te identificeren, afhankelijk van welke
ingrediënten nodigzijn voor een ideale vakantie. De verschillende types die uit het onderzoeknaar
voren kwamen zijn: het feestbeest, de romanticus, de ontdekkingsreiziger,de familiemens, de
cultuurfanaat, de levensgenieter en de avonturier.

Uit decijfers blijkt ook dat Kroatië populair is in Europa en in de Verenigde Statenbij elk type
vakantieganger vanwege de grote diversiteit aan activiteiten.Kroatië wordt door alle bezoekers uit de
11 landen beoordeeld met gemiddeld een8. Kroatië staat in alle 11onderzochte landen in de top 10 van
perfecte reisbestemmingen en is daarmee eenbelangrijke vakantiebestemming voor het gehele
westelijke halfrond.

Wel kamperen, niet fietsen

De natuur van Kroatië, de keuken en degeschiedenis maken het land uitermate geschikt voor mensen
die houden van dezee, goed eten, een rijke historie en outdoor activiteiten. Zonnebaden is demeest
populaire activiteit bij 73% van de toeristen, maar ook andereactiviteiten bij of op het water scoren
hoog: duiken (54%), vissen (49%) enzeilen (47%). Fietsen (49%) is doorgaans ook een populaire



activiteit, behalvebij de Nederlanders. Van alle ondervraagde landen waren Nederlanders opvallend
genoeg het minst geneigd om te gaan fietsen tijdens hun vakantie. Dat terwijlNederlanders bekend
staan als fietsvolk. Wellicht is dit te verklaren door eenandere uitkomst uit het onderzoek, namelijk dat
Nederlands gemiddeld uitrustenbelangrijker vinden op vakantie (62%) ten opzichte van andere landen
(48.7%). Verdervielen respondenten uit Nederland op in het onderzoek door het hoge percentagedat
er graag gaat kamperen (67%), het gemiddelde was 52%.

Indien je benieuwd bentnaar welk type vakantieganger jij bent, doe dan mee met onze quiz op de
Facebook-pagina van Kroatië: facebook.com/croatia.nl

# # #

Over het onderzoek

Het onderzoek isuitgevoerd van 1 juli tot en met 15 juli 2015 door Reputation Leaders, een
onafhankelijk onderzoeksbureau onder 11.000 volwassen ouder dan 18 jaar doormiddel van een
online vragenlijst in elk land. Het onderzoek is uitgevoerd inde landen: het Verenigd Koninkrijk,
Verenigde Staten van Amerika, Oostenrijk,Duitsland, Zwitserland, Polen, Frankrijk, Zweden,
Noorwegen, Italië enNederland en is uitgevoerd in de voertaal van het desbetreffende land. Hetaantal
respondenten is gelijk getrokken met quotes uit de onderzochte landen omzo te verzekeren dat de
mix aan respondenten representatief is aan de nationalepopulatie gebaseerd op leeftijd en geslacht.

Over Kroatië

Kroatië heeft eenuitgestrekte kustlijn langs de Adriatische Zee, op slechts een steenworpafstand van
Centraal-Europa. Het land beschikt over een rijk cultureel erfgoed.De geschiedenis in combinatie met
de jeugdige geest en de bruisende energiemaken Kroatië een onweerstaanbare bestemming voor
mensen die op zoek zijn naardiversiteit. Adembenemende natuur, talloze stranden, een rijk
gastronomischaanbod, avontuur, sport en wellness – Kroatië is het hele jaar door de moeitewaard om
te bezoeken.

Verken bijvoorbeeldde oude vestingstad Dubrovnik, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat,
bezoek de verschillende eilanden van de Split-archipel, ga op truffeljacht inIstrië, ga paragliden over
de Plitvicemeren, ontdek Zagreb en zijn oude smallestraatjes en verborgen steegjes, ga vogels
spotten in natuurpark Kopački rit, feest de hele nacht door ophet strand Zrće in Novalja of geniet van
een heerlijk ontspannen dagje met hethele gezin op het strand Zlatni Rat: Kroatië biedt werkelijk voor
elk wat wils.

Ga voor meerinformatie over dit prachtige vakantieland naar http://croatia.hr/nl

http://croatia.hr/nl
https://www.facebook.com/croatia.nl/app/897762586959868/
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Over Kroatië

Kroatië heeft een uitgestrekte kustlijn langs de Adriatische Zee, op slechts een steenworp afstand van Centraal-
Europa. Het land beschikt over een rijk cultureel erfgoed. De geschiedenis in combinatie met de jeugdige geest
en de bruisende energie maken Kroatië tot een onweerstaanbare bestemming voor mensen die op zoek zijn naar
diversiteit. Adembenemende natuur, talloze stranden, een rijk gastronomisch aanbod, avontuur, sport en wellness
– Kroatië is het hele jaar door de moeite waard om te bezoeken. Verken bijvoorbeeld de oude vestingstad
Dubrovnik, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, bezoek de verschillende eilanden van de Split-
archipel, ga op truffeljacht in Istrië, ga paragliden over de Plitvicemeren, ontdek Zagreb en zijn oude smalle
straatjes en verborgen steegjes, ga vogels spotten in natuurpark Kopački rit, feest de hele nacht door op het
strand Zrće in Novalja of geniet van een heerlijk ontspannen dagje met het hele gezin op het strand Zlatni Rat:
Kroatië biedt werkelijk voor elk wat wils.

Ga voor meer informatie over dit prachtige vakantieland naar http://croatia.hr/nl
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