
Zoals je weet, helpen wij je bij het nemen van grote beslissingen. Denk aan het kiezen voor een tussenjaar of het  
kiezen van je studie. In deze zomereditie van ‘wij helpen kiezen’ helpen we je met… het maken van keuzes voor
jouw ideale vakantie!

Wij helpen kiezen

1. Kies: weg gaan of thuis blijven. 
Je hebt vakantie. Maar wil je ook òp vakantie? De 
thuisblijfvakantie, ook wel staycation genoemd,  biedt 
een hoop voordelen. Goedkoper, geen koffers inpakken, 
geen eindeloze autorit of eindeloze vertraging… En 
zeg nou eerlijk: je eigen bed slaapt uiteindelijk toch het 
lekkerst. 
Maar: er echt even tussenuit kan wonderen doen. Door-
breuk de sleur, doe bijzondere ervaringen op, ontmoet 
nieuwe mensen, ontdek een andere cultuur, geniet van je 
reisgezelschap… Kortom: eropuit trekken heeft zeker zo 
z’n voordelen.

2. Kies je reisgezelschap
Ga je alleen of ga je samen? 

Alleen gaan heeft als voordeel dat je geen rekening 
hoeft te houden met je reispartner. Vrijheid, blijheid. 
Bovendien maak je makkelijker contact met nieuwe 
mensen. 
Samen op vakantie gaan, betekent meer overleggen, 
maar ook de mogelijkheid om ervaringen te delen. Er 
is altijd iemand om mee te kletsen, te sparren, gezel-
lig te eten en te beachballen.  

3 Kies: reizen of vakantie
Ben jij een reiziger of een vakantieganger? Geniet je van 
je vaste plekje op de camping, brood halen bij de lokale 
bakker en zwemmen bij ‘dat ene leuke strandje’? 
Of word je enthousiast van de dagelijkse inpaksessie 
van je backpack, het beleven van veel avonturen, het 
ontdekken van nieuwe spots en ontmoeten van andere 
backpackers of locals? 
Maak een keuze voor het type vakantie.

4: Kies: bestemming
Noteer maximaal 3 wensen voor je vakantiebestem-
ming. Denk aan ‘strand’, ‘dichtbij’, ‘stad’ of ‘bergen’. 
Maak dan een zo lang mogelijke lijst met opties. 
Zoek op internet, vraag advies aan familieleden en 
vrienden of laat je inspireren door (reis)tijdschriften.
Loop je lijst met opties langs en begin met het 
aanbrengen van plussen en minnen. Waar word je 
enthousiast van? Waar krijg je een goed gevoel van? 
En welke opties zijn niet haalbaar (want: te duur, on-
veilig of te ver weg)? Maak een top 3 van de meest 
aantrekkelijke en haalbare vakantiebestemmingen.
Leg je top 3 even aan de kant en pak hem er af en 
toe eens bij. Welke optie krijg je maar niet uit je 
hoofd? Je hebt gekozen!

5:  Kies: georganiseerd  
of zelf regelen?

Beslis in hoeverre je jouw vakantie van te voren 
wilt organiseren. Wil je ter plaatse last-minute het 
programma om kunnen gooien? Of geeft het je 
een rustig gevoel als alles al vast ligt? 
En als je van een georganiseerde reis houdt, wil je 
dan graag zelf organiseren of wil je een reisbureau 
of touroperator de touwtjes in handen geven?

6: Geniet
Nu je jouw ideale vakantie hebt samengesteld, is het tijd 
om te genieten. 

Enjoy 
the summer!


