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Hoe zoek 
en boek je 
je vakantie?

 Greet Pronk <
Over twee weken gaan 

mijn man en ik acht dagen 
naar Turkije. Het is al de 15e 
keer dat we naar hetzelfde  
luxe hotel gaan. We boeken  
via internet bij een vakantie- 
discounter. Vroeger boekten 
we wel bij een reisbureau, 
maar na een paar keer is dat 
niet meer nodig. We heb-
ben ook een stacaravan in 
Warmond. Daar zitten we vaak 
in de weekenden.

 Dé Matthijssen <
We gaan deze zomer 

naar een camping van de 
organisatie Buitenkunst in 
Drenthe. Je kunt daar allerlei 
creatieve workshops volgen. 
Mijn vrouw heeft dat geboekt. 
Als ik een vakantie moet rege-
len, krijg ik een beetje last van 
keuzestress. In de voorjaars-
vakantie was ik in Barcelona 
met mijn zoon. De vliegreis 
hadden we los geboekt en we 
verbleven in een Airbnb-adres.

 Adri Wuister <
In augustus maak ik met 

acht vrienden een stedentrip 
naar Stockholm. Een van ons 
heeft het geregeld. Eerder 
dit jaar zijn mijn man en ik in 
Jordanië geweest. Dat hadden 
we online geboekt. Ik heb de 
laatste jaren veel gereisd en 
ben inmiddels wel behendig 
geworden in het reizen boeken 
via internet. Meestal kun je een 
online reisorganisatie ook wel 
bellen met vragen.

> Willem Gemen
Volgende week gaan mijn 

vrouw en ik naar Sevilla. We 
hebben de vlucht en het hotel 

twee maanden geleden via 
internet geboekt. We maken 

ook regelmatig cruises. Bij 
reisbureaus kunnen ze je wel 
goed adviseren, bijvoorbeeld 

over waar leuke hotels zijn. 
Alleen toen ik de vorige keer 
bij een reisbureau was, lukte 

het boeken niet omdat de prijs 
steeds veranderde.

> Joël Noppers
Ik ga in oktober kitesurfen in 
Brazilië. Mijn vader heeft het 

geregeld; dat vindt hij leuk 
om te doen. Ik heb wel zelf 
betaald. Ik zit op de hotel-

school, dus ik weet zelf ook 
wel wat het handigst is. Zo 

is vroeg boeken en recht-
streeks bij een vliegmaat-
schappij of hotel meestal 

goedkoper. Ik kijk vaak 
wel eerst even op sites als 

booking.com en vliegwinkel.nl.
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