
 
 

Persbericht 

Tsjechië wint aan populariteit 

Meer toeristen naar Tsjechië in 2018   

Het grote aanbod aan cultuur  en natuur maakt Tsjechië tot een ideale vakantiebestemming   
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In 2018 zijn meer mensen op vakantie gegaan naar Tsjechië. 

Ook toeristen uit de Benelux laten een groei zien. In totaal 

bezochten bijna 11 miljoen toeristen Tsjechië, waarvan ongeveer 

driekwart van de bezoekers de Tsjechische hoofdstad bezocht.  
 

Groei aan toeristen uit de Benelux 

Tsjechië wint aan populariteit en is afgelopen jaar door meer toeristen 

bezocht. Statistieken laten een groei zien van 4,7 procent ten opzichte van 

het jaar ervoor. Ook het aantal vakantiegangers uit de Benelux is gestegen. 

In 2018 bezochten meer dan 370.000 mensen uit België, Luxemburg en 

Nederland het Centraal-Europese land, zeven procent meer als het 

voorgaande jaar. De grootste groei laat Nederland zien met 3,7 procent. 

Meer dan 257.000 Nederlanders vierden vakantie in Tsjechië en bleven 

hier gemiddeld 3,9 dag. Een redelijk lang verblijf ten opzichte van andere 

landen. Reizigers uit België en Luxemburg bleven gemiddeld 3,5 dagen in 

Tsjechië. De grootste groep toeristen zijn afkomstig uit de buurlanden 

Duitsland, Slowakije  en Polen.   

 

Praag blijft een hit 

Driekwart van alle vakantiegangers bezoekt Praag. Deze prachtige 

hoofdstad wordt jaarlijks door bijna acht miljoen mensen bezocht. Ook 

Nederlanders, Belgen en Luxemburgers bezoeken de hoofdstad graag. Uit 

statistieken blijkt dat meer dan 237.000 toeristen uit de Benelux naar 

Praag gingen. Dat is meer dan de helft. Vooral de toeristen uit Luxemburg 

blijven het liefst in de hoofdstad, zo’n 75 procent. In Praag blijven 

Nederlandse en Belgische vakantiegangers ongeveer 2,5 dag. Na Praag zijn 

de regio‘s Zuid-Bohemen, bekend van het Lipnomeer, en het 

ČCCR — CzechTourism 
is a state-funded agency 
of the Ministry for Regional 
Development. Its main activity 
is to promote the Czech Republic 
as an attractive tourist 
destination. More information 
is available at  
www.czechtourism.com 

https://czechtourism.com/a/prague/
https://czechtourism.com/a/south-bohemia/


www.czechtourism.com 2/2 

Reuzengebergte een populaire vakantiebestemming. Nederlanders 

bezoeken daarnaast ook graag de regio Karlovy Vary, Zuid-Moravië en 

Vysočina.  

 

Zomervakantie in Tsjechië 

De meeste vakantiegangers uit de Benelux gingen naar Tsjechië in de 

zomer, maar ook buiten het hoogseizoen blijkt het land in trek. In het 

eerste kwartaal van 2018 bezochten bijna 70.000 toeristen uit de Benelux 

Tsjechië. Zij bezochten meestal Praag of gingen naar Tsjechië voor een 

wintersportvakantie. In het voorjaar steeg het aantal toeristen naar 

87.000.  

 

De statistieken kunt u ontvangen door een mail te sturen naar 

amsterdam@czechtourism.com.  Meer informatie is tevens te vinden op de 

website van Prague City Tourism. 
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