Twee derde zomervakanties geboekt via internet
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In de zomerperiode van 2017, die liep van 29 april tot en met 30 september, gingen 12,7 miljoen Nederlanders
bijna 23 miljoen keer op vakantie. Hiervan werden bijna 13 miljoen buiten de landsgrenzen doorgebracht, de
overige 10 miljoen in eigen land. Gemiddeld duurde een vakantie in de zomerperiode 8 dagen. In totaal werd in
de zomer van 2017 voor 12,4 miljard euro aan vakanties uitgegeven, net iets minder dan duizend euro per
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wijze van boeken[/caption] Vakanties vooral
geboekt via internet Twee op de drie Nederlanders boekten de accommodatie waarin zij tijdens hun
zomervakantie verbleven al voor de reis. Dit geldt vooral voor vakanties in het buitenland, hiervoor boekte 73
procent een slaapplaats voor aanvang van de vakantie, tegen 56 procent bij binnenlandse vakanties. Voor
buitenlandse vakanties werd het verblijf meestal geboekt bij een reisbureau (41 procent), bij binnenlandse
vakanties in meer dan de helft van de gevallen (55 procent) rechtstreeks bij de verhuurder van de
accommodatie. Twee derde van de vakantieboekingen in de zomer van 2017 vond plaats via internet, terwijl
ruim een op de tien vakanties persoonlijk bij een reisbureau of reisagent was geboekt.

Actieve vakantie vaker in eigen land
Nederlanders gingen in 2017 vaker op actieve vakantie in eigen land (25 procent) dan in het buitenland (15
procent). Een buitenlandse vakantie wordt daarentegen vaker op het strand doorgebracht dan in Nederland: 23

tegenover 9 procent. Ook stedenvakanties zijn vooral een buitenlandse aangelegenheid (15 procent in het
buitenland tegenover 7 procent in Nederland). Fietsvakanties zijn het meest geliefd als actieve zomervakantie
in Nederland: 42 procent van alle actieve vakanties, tegen 14 procent van de buitenlandse actieve vakanties. In
het buitenland is juist de wandelvakantie populair (53 procent, tegen 31 procent in Nederland). 9 op de 10
vakanties in eigen land met de auto De auto was ook in 2017 het favoriete vervoermiddel voor de reis naar de
zomerbestemming. In bijna 90 procent van de vakanties in eigen land wordt gebruikgemaakt van de auto. Ook
voor zomervakanties met een bestemming over de grens was de auto met 48 procent het meest gekozen
vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig (43 procent). Zie ook Pretwerk-artikel: Ruim 30% van de
Nederlanders heeft geen auto Accommodatie bij 1 op de 5 zomervakanties niet vooraf geboekt Bij ruim 19
procent van de zomervakantie in 2017 werd de slaapplaats pas na vertrek van huis vastgelegd, in 8 procent
van de vakanties een dag tot een week voor vertrek. Ruim 20 procent boekte het vakantieverblijf drie maanden
tot een half jaar voor vertrek, en 7 procent nog langer van tevoren. In bijna 14 procent van de zomervakanties
werd helemaal geen accommodatie geboekt. Het gaat dan voornamelijk om vakanties waarbij de verblijfplaats
een eigen onderkomen (bijvoorbeeld een zomerhuisje) of een vaste standplaats voor caravan of tent is.
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Buitenlandse zomervakanties van
Nederlanders[/caption] Favoriete bestemmingen Bijna 90 procent van de buitenlandse zomervakanties had
een Europese bestemming. West- en Zuid-Europa waren hierbij het meest in trek, met achtereenvolgens 44 en
31 procent van de vakanties. Vakanties buiten Europa gingen voor het grootste deel naar Azië en NoordAmerika. De favoriete buitenlandse vakantiebestemming in 2017 was Duitsland, waar ruim 2,1 miljoen
vakanties werden doorgebracht. Frankrijk (2 miljoen) en Spanje (1,5 miljoen) volgen als tweede en derde
bestemming. Duitsland trekt vooral Nederlanders voor een korte vakantie (met maximaal drie overnachtingen),
voor lange zomervakanties van vier of meer overnachtingen staat Frankrijk op de eerste plaats. Bron en meer
informatie: CBS Steeds meer marketingbudget naar online campagnes Roy Platje, directeur van RED online
marketing (specialist in travel en leisure), ziet dat zijn klanten een steeds groter deel van hun marketingbudget
inzetten voor online campagnes. Hulp nodig bij online marketing? (b.v. campagnes op Google en Facebook),
neem dan contact op met RED Online Marketing
Redactie
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