
 

 
 

LIEFST 17% MEER REIZEN NAAR DE ZON 

NIEUW VAKANTIERECORD VOOR DE KROKUSPERIODE 

 

De krokusvakantie wint dit jaar opnieuw aan belang als vakantieperiode. Vooral het aantal 

vliegvakanties kent een opvallende stijging met 17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

De hunkering naar wat zon door het zeer grijze weer in december en januari speelt zeker een rol.  

40% van de mensen die volgende week op vakantie vertrekken, stappen op het vliegtuig naar een 

zonbestemming. Egypte kent een recordjaar. 30% van de vakantiegangers zoekt de sneeuw op; de 

overige 30% kiest voor een dichtbijvakantie of stedentrip.  

 

TUI, de grootste toerismegroep in België, noteert voor de krokusvakantie 17% meer vliegreizen dan 

vorig jaar. Na een uitzonderlijk grijze jaarwissel blijkt de nood aan zon en warmte zeer groot. 

Zonzekere bestemmingen zijn veruit het populairst: Spanje, Noord-Afrika en de Caraïben.  Egypte 

kent een ongelofelijke remonte met maar liefst 275% meer afreizen ten opzichte van de 

krokusvakantie van 2017. TUI verdubbelde zijn capaciteit op die bestemming en alle vluchten zijn 

volledig volgeboekt.  
 

 
Top 5 van de landen voor een vliegvakantie: 
1) Spanje 
2) Marokko 
3) Mexico 
4) Egypte 
5) Dominicaanse Republiek 

 

 
Top 5 van de regio’s voor een vliegvakantie: 

1) Tenerife 
2) Costa Blanca (Alicante) 
3) Costa del Sol (Malaga) 
4) Gran Canaria 

5) Cancun (Mexico) 

 

 

 
 

Krokus blijft daarnaast de periode bij uitstek voor liefhebbers van sneeuw. De sneeuwval van de 

voorbije weken in alle skistations zorgt voor een bijkomend aanzuigeffect. Frankrijk, traditioneel het 

favoriete skiland van de Belgen, is goed voor de helft van de wintersporters. Doordat de krokusweek 

niet samenvalt met een vakantieperiode in de Parijse regio, is er extra beschikbaarheid en zijn de 

prijzen interessanter. Oostenrijk is het tweede populairste skiland met 25%. De nieuwe vliegroute 

Antwerpen-Innsbruck, de hoofdstad van Tirol, kent een zeer hoge bezettingsgraad, uitzonderlijk zo 

kort na de lancering ervan, enkele weken geleden. 



 
Top 5 van de skibestemmingen: 
1) Frankrijk 
2) Oostenrijk 
3) Duitsland 
4) Zwitserland 
5) Italië 

 

Ook dichtbijvakanties met de eigen wagen en stedenvakanties stijgen tegenover vorig jaar. 

Barcelona verdubbelt zijn aantal Belgische bezoekers. De politieke actualiteit lijkt geen impact te 

hebben op de aantrekkingskracht van de stad.  

 
Top 5 van de landen voor een dichtbijvakantie: 
1) Duitsland 
2) België 
3) Nederland 
4) Frankrijk 
5) Luxemburg 

 
Top 5 van de steden voor een citytrip: 
1) Londen 
2) Parijs 
3) Rome  
4) Barcelona 
5) Lissabon 
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