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Net iets minder dan de helft van de Belgen die in juli/augustus met TUI op reis vertrokken, zijn 

families. Dit blijkt uit een analyse van de Belgische marktleider. Deze families hebben massaal 

gekozen voor de Turkse Riviera. Ook volwassenen zonder kinderen vormen een belangrijke groep 

(40%). Zij blijven trouw aan de klassieke Europese bestemmingen. De jongeren (18-26 jaar) zijn goed 

voor 10%. Hun interesse ging naar goedkope bestemmingen met veel animatie.  

 
 

 
 

In een analyse van alle boekingen voor de maanden juli en augustus, deelde touroperator TUI de 

reizigers in 4 profielen in: families, koppels, jongeren en mensen die alleen reizen.  

 

De schoolvakantie blijkt toch vooral synoniem met een vakantie in familieverband. Families met 

kinderen tussen 0 en 18 jaar vormen 48% van de reizigers, en hiermee de grootste groep. 67% van hen 

reist met 1 kind. Families met tieners (13-18 jaar) vormen een minderheid van 30%. Oudere kinderen 

reizen dus minder vaak met hun ouders.  

 



De meest populaire bestemming bij de families was Turkije met de vele all inclusive-hotels, een 

formule die gezinnen helpt hun budget onder controle te houden. Dit jaar kende het aanbod in Turkije 

bij TUI daarenboven een uitzonderlijke prijs-kwaliteit verhouding. Mallorca en Kreta vervolledigen de 

top 3 in de keuze van de families.  

 

Volwassenen zonder kinderen zijn de tweede belangrijkste groep met niet minder dan 40% van het 

totaal aantal zomerreizigers. Veel koppels hebben om beroepsredenen immers geen andere keuze dan 

tijdens de schoolvakantie te reizen (onderwijs, bouw, ...). Deze groep is vooral trouw aan Spanje en 

verkoos Mallorca als belangrijkste bestemming, gevolgd door Tenerife en de Costa del Sol. Koppels 

houden minder vast aan een all inclusive formule en geven de voorkeur aan grote badsteden met een 

ruim aanbod aan restaurants, bars en terrassen.  

 

10% van de reizen zijn dan weer voor rekening van jongvolwassenen die er zonder ouders op 

uittrekken. Opvallend is dat niet Ibiza, Salou of Lloret de Mar, bestemmingen met een uitgebreid 

uitgaansleven, de topbestemmingen zijn bij jongeren tussen 18 en 26 die alleen reizen. Hun favorieten 

zijn Mallorca, Turkije en Tenerife met hun goedkope all inclusive hotels.  

 

Personen die alleen reizen tijdens de schoolvakantie, zijn een beperkte groep (2%). De geringe 

beschikbaarheid en het hoge supplement voor een eenpersoonskamer tijdens het hoogseizoen is voor 

vele alleenstaanden een reden om met een bevriend persoon of buiten het hoogseizoen te reizen.  
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