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

6 Gaat u dit jaar op vakantie?
(Leesinstructie: met het hoogseizoen bedoelen we de maanden juli en augustus,
meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "6 Gaat u dit jaar op vakantie?" is het meest gekozen antwoord (37%): "Ja, buiten het
hoogseizoen".

Toelichting






Daar het goedkoper is buiten het seizoen.
Doe een verhuizing in mijn vakantie.
Helaas geen financiele mogelijkheden om op vakantie te gaan.
Ik ben werkeloos en mijn vrouwtje heeft Kanker, en dan word het moeilijk om met ook nog 2
studerende kinderen geld over te houden om op vakantie te kunnen.
Ik kan buiten het hoogseizoen, omdat ik gepensioneerd ben.
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6.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "6.1 Waar gaat u op vakantie binnen het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(83%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".
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6.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "6.1 Waar gaat u op vakantie buiten het hoogseizoen?" is het meest gekozen antwoord
(94%): "Ik vier mijn vakantie in het buitenland binnen Europa".

Toelichting



Er zijn tot nu toe plannen voor de Ardennen en een vakantie doe nog niet geboekt is,
misschien Oost Europa.
Het zijn maar vijf dagen.
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7 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "7 Wat weet u van het land waar u op vakantie gaat?" is het meest gekozen antwoord
(54%): "Ik ken de gewoonten en tradities".

Anders, namelijk:















Blijf in Nederland
Ga niet (2x)
Ga niet op vacantie (2x)
Ga niet op vakantie
Geen geld om op vakantie te gaan
Ik ga niet (2x)
Ik ga niet op vakantie (2x)
Ik ga niet op vakantie die mensen zijn er ook.
Ik ga niet op vakantie.
Ik probeer te begrijpen wat er speelt in at land, tradities, taal, gewoonten
Ik spreek niet de taal maar wel de noodzakelijke communicatie
Ik voel me voldoende op de hoogte van alle bovengenoemde, om er mijn vakantie door te
brengen
Probeer me aanpassen aan de gewoontes en gebruiken van het gastland. En respecteer hun
wetten er.
Wij blijven in eigen land.

Toelichting





Als je onder 6 nee hebt geantwoord is het duidelijk denk ik.
België is een land waar ik heb gewoond en dus erg goed bekend mee ben.
Ik ga met een reisorganisatie op rondreis.
Scheef ik reeds in mijn keuze.
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Vakantiestress is het gevoel dat een vrije periode extra spanning oproept.

8 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?
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Op vraag "8 Heeft u tips om voorbereid op vakantie te gaan?" antwoordt 58% van de respondenten:
"Nee, ik heb geen tips".

Ja, tip:





















Begin op tijd met je voorbereidingen en ga uitgerust op vakantie
Begin vroegtijdig met de voorbereidingen
Bereid je ‘n beetje voor, weet waar je vakantieland ligt, wat er te doen is en wat er vooral niet
moet doen
Bereid je goed voor!
Even inlezen via internet over verkeersroutes en -regels, over de valuta, eventueel een aantal
recensies raadplegen.
Ga in Godsnaam naar Duitsland . Billiger als dit kloteland met een slappe ruggengraatmentaliteit
!
Ga ontspannen op vakantie
Ga uitgerust en met een goede voorbereiding op vakantie.
Gewoon gaan, niet moeilijk doen
Ik heb geen vakantiestress
Ja zorg dat alles is goed geregeld
Je inlezen in de cultuur en gebruiken van dat land.
Kijk vooraf uw ehbo set en medicijnen na, het is niet overal even gemakkelijk om medische
spullen te kopen.
Koop een reisgids. Verzamel op internet informatie over het land
Lees over je vakantieplaats. En kijk op interne.
Lezen over het land/regio waar je naar toe gaat.
Lijstjes maken
Maak een lijst van wat je mee wild nemen en streep aan als je wat uit de lijst inpakt.
Meng je tussen de lokale bevolking en klit niet met nederlanders bij elkaar
Moet iedereen zelf weten.
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Neem de tijd
Niet op vakantie gaan.
Niet te vroeg vertrekken en vaak genoeg stoppen onderweg want je hebt tenslotte al vakantie.
Oriënteert je naar de regels en wetten in het bestemmings land.
Pas je aan.
Relax, niet zo moeilijk doen, niet te ver weg, niet te veel meenemen, rustige plek opzoeken
Ruim van te voren spullen inslaan en klaar leggen.
Schrijf alles op wat je meewilt nemen en denk eraan een aantal zaken anders zijn dan hier pas je
aan
Stop met die goedkope vakantievluchten, dat wordt ook kunstmatig instandgehouden en is zeer
nadelig voor mens en milieu
Uitgerust
Van te voren alles goed regelen en koffers klaarzetten
Van te voren lectuur halen bij de bieb over het land waar je naar toe wil.
Verzekeren, site ministerie bezoeken of het land veilig is. Goed voorbereiden ook voor
thuisblijvers. Respect voor het land, inwoners en de gebruiken. Anders niet gaan!
Voorbereiden land en plaats, vliegen wat er mee mag
Wat ik bij 7 heb vermeld, inlezen en dus voorbereiden zodat je een beetje weet welke
hoogtepunten dat land heeft en de tradities
Zorg dat je goed uitgerust bent als je bestuurder van de auto bent. Neem bij een reis van meer
dan 800 km een extra overnachting.
Zorg dat je papieren in orde zijn en vergeet je achterban niet in te ligteb
Zorg dat je weet naar welk land je gaat en probeer je in te stellen op hoe de mensen daar leven

Toelichting
Ja, tip:



Reeds geschreven in mijn tip
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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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