
 

In 2016 een record aantal Belgische toeristen naar Jamaica 

In 2016 kwamen 6000 Belgische verblijfstoeristen naar Jamaica. Na een positieve 

tendens in 2014 en 2015 was er vorig jaar een forse groei van 12,7 procent naar deze 

Caribische bestemming.  

Jamaica heeft in 2016 het aantal aankomsten wereldwijd met 2,8 procent zien groeien. 

Dat betekent dat ongeveer 2,18 miljoen verblijfstoeristen hun vakantie doorbrachten op 

het Caribische eiland. De traditionele herkomst markten blijven de Verenigde Staten en 

Canada. De Europese markt met als grootste landen Engeland en Duitsland groeide in 

2016 met 5,5 procent.  

 

Ook op de mondiale cruisemarkt kende Jamaica een groei van 5,5 procent. Tijdens de 

World Travel Awards finale in december 2016 ontving Jamaica voor de 12de 

achtereenvolgende keer de prestigieuze onderscheiding voor de beste cruisebestemming 

ter wereld. Een logisch gevolg van het feit dat steeds meer rederijen vanwege het 

veelzijdige aanbod aan attracties voor Jamaica kiezen. Door de groei van het aantal 

bezoeken van cruiseschepen met meer dan 10 procent, bezochten 1,65 miljoen 

dagjesmensen het tropische reggae eiland. Falmouth is de belangrijkste cruisehaven 

gevolgd door Ocho Rios en Montego Bay.  

Met een gemiddelde van ongeveer 10 dagen, verblijven de Belgen vooral in de regio’s 

Montego Bay, Ocho Rios / Runaway Bay en Negril. Van hieruit bezoekt de avontuurlijke 

toerist ook Port Antonio, Kingston en de Zuidkust. 

Volgens Hans van Wamel, vertegenwoordiger van de Jamaica Tourist Board Nederland & 

België, wordt vooral de interesse naar het individueel rondreizen steeds groter. Zo ook 

het maken van combinaties tussen twee of meer toeristische regio’s. In juli 2015 kreeg 

Jamaica het eerste UNESCO Werelderfgoed (The Blue & John Crown Mountains) en 

sindsdien is deze tendens versterkt.  

Jamaica is echt een “Home Of All Right”. Met meer dan 120 attracties in de zes 

toeristische regio’s biedt Jamaica zoveel meer dan alleen zon, zee en strand. Jamaica is 

een Beach Plus bestemming dat een gecombineerde meerwaarde heeft van natuur, 

gastronomie, cultuur, muziek en de overwegend vriendelijke Jamaicaan.  

 

Van Wamel: “Het is zonde om binnen de hotelmuren te blijven, het echte Jamaica is 

daarbuiten en dat is gewoon geweldig”. “Geniet van het tropische landschap, zwem in 

rivieren, spring van en door watervallen, bezoek een gospeldienst, eet bij een “local” de 

Jerk (Jamaicaanse barbecue) of ga naar een reggae party op het strand”.  

 

“In de afgelopen twee jaren zijn 40 Belgische reisagenten naar Jamaica geweest en dat 



zal het divers aanbieden en verkopen van Jamaica in 2017 zeker stimuleren”. “Dus, let’s 

make it Jamaica in 2017”. 

Vanaf Brussel vliegt TUI Fly wekelijks op woensdag en zondag naar Montego Bay. Vanaf 

Amsterdam vertrekt TUI Fly wekelijks op vrijdag naar Montego Bay. Door de twee 

vluchten per week met Eurowings vanaf Keulen – Bonn is de stoelen capaciteit naar 

Jamaica enorm uitgebreid en bereikbaar voor de Belgische markt. Ook biedt Delta 

Airlines interessante mogelijkheden vanaf Brussel via Atlanta naar Kingston en Montego 

Bay. 

Pers contact: 

Jamaica Tourist Board The Netherlands & Belgium 

c/o Color Travel Services  

Hans van Wamel 

P.O. Box 2073 

NL - 3440 DB Woerden 

Telefoon:  +31.348.430829 of +31.6.53896004 

E – mail: info@colortravelservices.nl en info@ontdekjamaica.nl 

Websites:  www.visitjamaica.com en www.ontdekjamaica.be 

Twitter:  www.twitter.com/OntdekJamaica 

Facebook:  www.facebook.com/OntdekJamaica  
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