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Cruisereizen en wintersportvakanties
worden alweer volop geboekt
Terwijl veel Nederlanders nog in dubio zijn over hun buitenlandse zomervakantie,
worden er voor dit najaar en voor volgend jaar al volop cruisereizen en
wintersportvakanties geboekt, merken reisorganisaties.
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•
Bij de cruisemaatschappij Holland America Line (HAL) staan ze er ook van te kijken. De
boekingen voor het najaar, met name rond de kerstvakantie, en voor 2022 gaan ‘erg hard’,
zegt directeur Nico Bleichrodt. Zo hard dat de van oorsprong Hollandse rederij van plan is
om reizen aan te gaan bieden voor 2023. ,,We merken dat mensen wat voorzichtig zijn om
op de korte termijn te gaan cruisen, maar voor de langere termijn hebben zij er duidelijk
weer vertrouwen in.”

Met name cruises met vertrek uit Amsterdam en Rotterdam naar de Middellandse Zee, het
Caribisch gebied en de Noorse fjorden zijn volgens de HAL-directeur gewild. Datzelfde
beeld heeft Cruisereizen.nl, een platform waar grote rederijen hun reizen aanbieden. Daar
zijn al vele duizenden boekingen binnengekomen voor dit najaar en volgend jaar. ,,We
zitten uiteraard nog lang niet op het oude niveau, maar we draaien best goed”, aldus
directeur Faizal Siddiqui.
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Skivakantie
Behalve de cruises doen ook de skivakanties het goed. Voor het winterseizoen zit Sunweb
nú al op het niveau waarop het bedrijf normaal gesproken pas eind april zit. ,,Met name
voor de kerst- en de krokusvakantie en voor bestemming Oostenrijk zien we een duidelijke
piek”, zegt woordvoerster Martine Langerak van Sunweb. Opvallend is dat grote
gezelschappen, van twintig mensen of meer, boeken.
Ook reizen later dit jaar naar zonbestemmingen als Egypte, Griekenland, Turkije én de
Canarische Eilanden zitten volgens Sunweb en Corendon in de lift. ,,Op dit moment wordt
er meer geboekt voor het najaar dan voor de zomer. Normaal zijn dat verre reizen, maar
nu kiezen mensen voor najaarsbestemmingen dichterbij huis", aldus Corendon-zegsvrouw
Audrey Denkelaar. Zij gaat ervan uit dat zodra het kan, Nederlanders massaal hun
buitenlandse zomervakantie gaan boeken.
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Laura Vlaanderen van de VakantieDiscounter denkt dat de meeste mensen toch bezig zijn
met wat zij deze zomer gaan doen. ,,De zomervakantie zal voor een grote groep urgenter
zijn dan een reis in het najaar.” Ze is hoopvol voor deze zomer: zij ziet het aantal
boekingen voor Griekenland, Spanje, Turkije en de Nederlandse Antillen al ietwat
toenemen.

