Vakantie
De eindexamens zijn geweest en de vakantie staat voor de deur.

7 Gaat u dit jaar op vakantie?
(Leesinstructie: het hoogseizoen loopt zijn de maanden juli en augustus, Meerdere
antwoorden mogelijk)
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op vraag "7 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (36%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting














Als ondernemer in zwaar weer heb ik daar geen geld voor.
Ben AOW-er en inkomen laat dit niet toe
De afgelopen 21 jaar niet meer op vakantie kunnen gaan daar ons bijstandsbudget niet
toereikend is voor zulke luxe ondernemingen.
De gezondheid laat het niet toe
Financieel niet in staat een vakantie, hoe kort ook, te betalen.
Geen geld voor (2x)
Ik ga binnenkort verhuizen naar een vakantie - achtige omgeving dicht bij het water. Daar kan ik
volgens mij thuis vakantie vieren.
Ik heb maar een minimum-inkomen en mijn vakantiegeld gaat altijd op aan het vullen van de
"gaten" die het voorgaande jaar zijn gevallen + jaarabbt. sportschool, 15 % korting.
Ja vanwege oppas kleinkinderen
Nog geen tijd gehad om folders door te nemen.
Sinds ik met pensioen ben, ga ik steeds in september op vakantie. Bevalt me prima en je bespaart
een hoop geld.
Zal het eerst eens moeten kijken of er wel wat overblijft
Zowiezo in eigen land,
Niet vliegen,
Vind het rete duur om op vakantie te gaan
Ik ervaar op vakantie gaan als zeer veel stress
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7.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=65)
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op vraag "7.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(84%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Engeland
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7.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "7.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(65%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting


Voor het derde jaar naar het Gardameer!
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8 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=207)
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op vraag "8 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(45%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:























Als het kon verhuisde ik erheen
De cultuur
Eerder geweest
Er is geen goed internet en je moet zoeken naar mooie fietsroutes.
Ga miet
Ga nergens heen
Ga niet
Ga niet op vakantie (3x)
Ga nooit op vakantie
Geef aan dat wij waarschijnlijk niet op vakantie gaan dus............
Ik ben nieuwsgierig naar de natuur, cultuur, nieuwe mensen ontmoeten en spiritualiteit.
Keltische speciale en heilige plaatsen bezoeken, met krachtlijnen op moeder Aarde.
Ik bereid me altijd grondig voor
Ik blijf thuis
Ik ga dus niet op vakantie...
Ik ga Lissabon leren kennen
Ik ga niet (2x)
Ik ga niet !
Ik ga niet op vakantie (4x)
Ik ga niet op vakantie wanneer ik wel ga bereid ik me daar goed op voor.
Ik spreek de taal deels.
Ik weet hoe mooi het daar is en de rest zal volgen als ik daar ben
Interesse in andere cultuur
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Klimaat, locatie
Mijn zoon woont er
Mooi weer
N.v.t.
Neem een vertaal boekje mee
Net
Niet van toepassing
Nog geen bestemming gekozen
Nvt (2x)
NVT
NVT want ik ga niet
Onze familie woont daar
Spreek de taal een beetje
Van eigen land weet je natuurlijk veel
We gaan er elk jaar naar toe
Weet wat achtergrond, maar vind het juist leuk naar iets onbekend te gaan
Zon zekerheid

Toelichting




Als ik dus op vakantie zou kunnen gaan vind ik belangrijk, de taal, de gewoontes en tradities en
de regels aldaar
Als ik nog niet weten waar ik naar toega kan ik me ook nog niet voorbereiden.
Ben lichamelijk niet in de mogelijkheid op vacantie te gaan maar mijn vooreur zou uitgaan naar
topografie en oudheid (cultuur)
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

9 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
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Op vraag "9 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 62% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:
























"Zuid-Tirol"
Alles goed van te voren organiseren. Geeft rust.
Als je gaat doe het op je gemak.
Altijd goed verzekeren.
Begin je vakantie zodra je in de auto zit,niet jakkeren rustig aan.
Bereid je goed voor op alle ongemakken/ pech onderweg en neem genoeg eten/drinken mee.
Doe je voorbereiden
Een beetje plannen en verder maar zien wat er gebeurt
Ga niet aansluitend aan het drukke werk direct op pad. Neem de tijd om de reis voor te bereiden.
Reis op zondagen.
Ga niet verder dan je beurs toelaat. Bij terugkomst dienen de nota's gewoon betaald te worden
Geld hebben
Geniet al zodra je de deur uit gaat
Gewoonten, gebruiken, regels en cultuur bekijken
Goed napluizen wat de mogelijkheden zijn. Waarom je naar een land toegaat. Wat verwacht je?
Goed voorbereiden en uitgerust op weg gaan
Info bij ANWB
Informeer je goed over de omgeving, van je vakantiebestemming
Inlezen wat je er kan doen aan activiteiten
Je niet druk maken
Kijk of je reisdocumenten in orde zijn. maak een lijstje van wat je nodig hebt, of kijk of internet
Koop en lees een boekje over de streek
Laat je huis beveiligd achter, sleutel bij buren, camera's etc
Leer de taal en lees over wat waar is en vergeet de regels niet.
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Lees informatie/reisgidsen is al deel van de voorpret
Lijstjes maken met wat mee moet en wat je nog wilt doen thuis. Geef prioriteit direct aan door
markering.
Maak een lijstje
N.v.t.
Neem niet te veel van huis mee en leer de mensen/gebruiken/eten kennen.
Niet vertellen op internet dat je gaat, zelfs niet bij enquêtes als deze
Nooit in een taxi stappen zonder de prijs vooraf af te spreken
Op tijd beginnen met alles klaar te leggen
Op tijd beginnen met voorbereiding
Op tijd je inlezen over het land
Oriënteer je goed en laat je Nederlandse ‘zo hoort het’ thuis, je bent te gast in dat land.
Orienteer je op de streek waar je na toe gaat
Paar dagen eerder al verlof nemen en na de vakantie nog een dag of 2.
Pak een extra dag vrij voordat de vakantie begint, zodat je op je gemak alles kan inpakken.
Planning maken van alles wat men wilzien en bezoeken
Relax
Rustig blijven
Thuis blijven
Uitgerust en met fris hoofd de weg opgaan
Vakantie begint thuis al.
Vakantie begint zodra je je voordeur sluit! Verstand op nul en genieten.
Vakantie voorbereiden en gaan is voor ons géén stress. We genieten er enorm van.
Van te voren goed inlezen: gebruiken, valuta en wisselkoers, zorgen voor recente
navigatieupdate, basis woordenschat noteren en meenemen
Vermijdt stress
Vertrek zo relaxed mogelijk.. als je dingen vergeet ... niet erg koop je gewoon op
vakantiebestemming
Weet waar je naar toe gaat.Ken de gewoonten.
Wikipedia, anwb, lonely planet
Zonder vooroordeel gaan, goed plannen en GENIETEN
Zoover
Zorg dat je auto in orde is
Zorg dat je op de hoogte bent van de gewoonten en regels van het land waar je op vakantie gaat

Toelichting
Ja,
tip:




Bereid je route goed voor. Ik heb nu al gekeken of er wegwerkzaamheden in Zwitserland
zijn (Gotthardtunnel!!) in september.
Neem een paar dagen eerder vrij om de laatste klusjes te doen. Laat het niet tot de
laatste dag liggen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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