Thema

Spanje nog steeds zonbestemming nummer één

Een rondje Middellandse Zee
Voor veel Nederlanders is het Middellandse Zeegebied een belangrijke vakantiebestemming. Vooral
de Spaanse kust is populair. Ook Italië, Griekenland en Turkije trekken veel Nederlandse
zonliefhebbers.
Sinds 1991 is het aantal lange vakanties van Nederlanders naar

van de belangstelling. In 2001 bezochten 120 duizend Neder-
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zo'n 300 duizend Nederlanders er hun vakantie door. In de

gangers rijdt met de eigen auto naar dit land. Nog meer dan bij

periode 1987–1989 waren dit er gemiddeld niet meer dan 200

Spanje zijn de vakanties naar Italië in de zomerperiode gecon-

duizend. Sinds 1999 trekt Zuid-Frankrijk jaarlijks rond de 350

centreerd.

duizend toeristen.

Beperkt aantal toeristen

In Griekenland speelt het toerisme zich vrijwel uitsluitend af
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genomen trek naar het zuiden. Zo was in het verleden het voor-

trekt deze locatie zo'n 200 duizend Nederlandse toeristen.

malig Joegoslavië een belangrijke vakantiebestemming voor de

Vakanties naar Griekenland zijn vrijwel uitsluitend vliegreizen.

Nederlanders. Het topjaar was 1988 met 370 duizend toeristen.

In negen van de tien gevallen overnacht men in een hotel of

Direct na het uitbreken van de oorlog in 1991 kelderde dit aan-

appartement. Evenals in Italië werd in 2001 bijna 85 procent

tal naar zo'n 20 duizend bezoekers per jaar. Kroatië behoort

van de vakanties er in de zomerperiode doorgebracht.

sinds 1997 weer tot de opkomende vakantielanden. In 2001 trok

Een andere belangrijke vliegbestemming is Turkije. In 2001

het land 90 duizend toeristen. Daarmee is het oude niveau nog

werden in dit land negen van de tien vakanties in een hotel of

niet bereikt.

appartement doorgebracht. Het aandeel van het hotel is daarbij

Het aantal vakanties naar Tunesië is sinds 1994 gehalveerd. In

echter aanzienlijk hoger dan in Spanje, Italië of Griekenland.

2001 bezochten niet meer dan 50 duizend Nederlanders deze

Turkije onderscheidt zich ook van deze landen door het feit dat

zonbestemming. Een bescheiden positie nemen ook Malta,

maar liefst één op de drie vakanties er in de winterperiode werd

Cyprus, Israël en Marokko in. De belangstelling voor Slovenië

doorgebracht.
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Vliegbestemmingen

en Syrië is marginaal. Enkele landen in het Middellandse Zeegebied zijn voor de Nederlandse toerist zelfs van geen enkel

Hogere inkomens

belang. Het gaat daarbij om Albanië, Libanon, Libië en Algerije.

Bij de Nederlanders is Spanje als vakantieland vooral populair
bij de inwoners van de grote steden in het westen van ons land.

Spaanse costa's favoriet

Daarnaast zijn personen met een middelbaar opleidingsniveau

In Spanje is het toerisme sterk geconcentreerd langs de kust.

en personen uit de hoogste inkomensgroep er oververtegen-

Vooral de Costa Brava en Costa Dorada zijn in trek. Ruim de

woordigd.

helft van de Nederlandse zonaanbidders die in Spanje vertoe-

In dit opzicht wordt Spanje, evenals Griekenland en Turkije,

ven, strijkt neer op deze stranden. In 2001 reisde de helft van de

echter overtroeft door Italië. In 2001 had veertig procent van de

vakantiegangers die naar Spanje gingen met het vliegtuig, een

Nederlandse toeristen die dit land bezochten een (semi-) hoger

kwart met de touringcar en nog eens een kwart met de auto.

opleidingsniveau en had bijna dertig procent een netto gezinsin-

Van iedere tien Nederlanders verbleven er zes in een hotel of

komen van minimaal 32 600 euro.

appartement. Veruit de meesten gingen in de periode mei–

Griekenland is in trek bij zowel de wat oudere toeristen (50–64

september. Een kwart gaf de voorkeur aan een vakantie in de

jaar) als de jonge stelletjes zonder kinderen. Bijna zestig procent

periode oktober–april.

van deze Griekenlandgangers komt uit de Randstad.

In Italië worden, naast de kust, ook de meren in het noorden

Turkije is vooral populair bij de inwoners van Zuid-Holland en

door veel Nederlandse vakantiegangers bezocht. Italië is vooral

Noord-Brabant. Nederlanders met een vakopleiding, de hoogste

populair bij kampeerders. Het merendeel van de vakantie-

inkomensgroepen en jongeren zweren eveneens bij deze zonbe-
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stemming, in tegenstelling tot gezinnen met zeer jonge kinde-

van de Nederlander. Ruim veertig procent stapt op een rond-

ren. Kennelijk spreekt dit land en de verre reis er naar toe (de

vaartboot. Daarnaast wordt er veel gezeild en gewindsurft.

ouders van) deze toeristen-in-notedop weinig aan.
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Dure vakanties naar Griekenland
Vertier aan de kust

Rond de Middellandse Zee profiteren Spanje, Italië, Grieken-

In de vier meest bezochte landen in het Middellandse Zeegebied

land en Turkije ook in financieel opzicht het meest van de reis-

is zonnebaden en zwemmen een voornaam tijdverdrijf. Daar-

lust van de Nederlanders. In 2001 werd voor een lange vakantie

naast gaan acht van de tien Nederlandse toeristen wel eens uit

naar Griekenland gemiddeld 950 euro per persoon uitgegeven.

eten, wandelen in de omgeving of funshoppen. Ook brengt een

Op ruime afstand volgde Turkije met een gemiddelde van 765

groot deel een bezoek aan bezienswaardige gebouwen, monu-

euro per persoon. Spanje en Italië zaten daar 90 euro onder.

menten, oude steden, kerken en kastelen. Uitgaansgelegen-

De bezoekers aan Italië gingen veelal met eigen vervoer en een

heden als het theater, de schouwburg, het concertgebouw en de

eigen onderkomen (tent of caravan). Daardoor waren ze met

bioscoop worden door slechts een klein deel van de Neder-

name goedkoper uit dan hun landgenoten die naar Griekenland

landse toeristen tijdens hun vakantie bezocht.

vlogen en daar in een appartement of hotel verbleven. Tijdens

In Spanje bezoekt de Nederlander relatief vaak een pretpark,

een vakantie naar Italië of Spanje gaf men per persoon per dag

dierentuin, safaripark of botanische tuin. In Italië wordt de auto

gemiddeld 47 euro uit. Voor Turkije kwam dit gemiddelde neer

veel gebruikt om rond te toeren, de omgeving te verkennen en

op 65 euro. Griekenland spande de kroon met een gemiddelde

een museum te bezoeken. Een kwart van de Nederlandse gasten

van 72 euro.



in Griekenland raakt bekend met de traditionele volkscultuur
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door naar een folkloristisch evenement te gaan. In Turkije
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speelt het water een belangrijke rol in het activiteitenpatroon
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