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Persbericht   

 
München, maart 2020 

Reistips om jouw reislust levendig te houden: 

Virtuele rondleidingen door 10 geweldige Europese musea 
 

Moest jij je reisplannen annuleren, je dagelijkse routine reorganiseren en thuis blijven? Om 

claustrofobische trekjes tegen te gaan, die voor velen van ons zullen inslaan als gevolg van 

het thuis opgesloten gevoel. Waarom zou je niet nieuwsgierig blijven en plekken verkennen 

die je nog nooit hebt kunnen bezoeken? Holidu, dé zoekmachine voor vakantiehuizen, heeft 

een lijst samengesteld van de tien populairste musea en kunstgalerieën in Europa, die 

allemaal vanuit het comfort van je huiskamer te bezichtigen zijn. Trek je comfortabele kleren 

aan, neem plaats op de bank en dompel je onder in de cultuur van deze tien geweldige 

musea! 

 

Le musée du Louvre, Parijs 

We beginnen onze online reis in de stad van de liefde! Ook al heeft Parijs de afgelopen jaren 

zijn status als meest bezochte stad ter wereld verloren, de musea blijven immens populair. 

Het Louvre is het grootste kunst- en antiek museum ter wereld, met wereldberoemde 

stukken zoals de Mona Lisa of de Victory of Samothrace en is eigenlijk het meest populaire 

museum in Europa op Instagram. Met meer dan 4 miljoen posts! louvre.fr 

 

The State Hermitage Museum, Sint-Petersburg 

Vervolgens “vliegen” we virtueel, over Europa naar het oosten en landen we in Sint-

Petersburg. Voor al bijna twee eeuwen is dit de keizerlijke hoofdstad van Rusland, dat ook 

de thuisbasis is van het grootste museum ter wereld in termen van exposities. De collectie 

van The State Hermitage omvat meer dan drie miljoen kunstwerken en artefacten van 

wereldcultuur, die allemaal virtueel te bekijken zijn op hun uitgebreide online platform. 

hermitagemuseum.org 

 

British Museum, Londen 

Londen is een cultureel centrum dat wacht om virtueel verkend te worden, en wat is een 

betere manier om de geschiedenis in te duiken, dan gebruik te maken van de middelen die 

het British Museum aanbiedt. Dit museum, dat ouder is dan de Verenigde Staten zelf, bevat 

een van de belangrijkste collecties ter wereld en illustreert de evolutie van de mens van het 

begin tot het heden. Scroll door de eeuwen heen en ontdek kunst, geschiedenis, religie, 

conflicten en meer. britishmuseum.withgoogle.com 

 

Rijksmuseum, Amsterdam 

Stap op de virtuele veerboot en we vertrekken naar Amsterdam, waar we het Rijksmuseum 

bezoeken. Als je er al in het echt bent geweest, is het nu tijd om ook online een kijkje te 

nemen. Het is een belangrijk museum in ons land, zowel wat betreft het aantal bezoekers 

als het aantal tentoongestelde werken. Het is gewijd aan de schone kunst, ambacht en 

geschiedenis van het land. google.com/partner/rijksmuseum 

  

https://www.holidu.nl/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=nl&lng=
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum?hl=en
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Musée d'Orsay, Parijs 

De tweede keer dat we afreizen naar de Franse hoofdstad brengt ons naar het Musée 

d'Orsay, een museum dat de grootste collectie impressionistische en post-

impressionistische werken ter wereld bezit. De online collectie biedt jou de kans om je ogen 

te laten vallen op een verscheidenheid aan werken. Van olieverfschilderijen en werken op 

doek, tot thema's rond het impressionisme en de Franse geschiedenis. 

google.com/partner/musee-dorsay-paris 

 

Musei Vaticani, Vaticaanstad 

Geen enkele reis van kunstliefhebbers door Europa is compleet zonder een bezoek aan 

'Musei Vaticani'. De Vaticaanse Musea, gelegen in Vaticaanstad, een stadstaat in het hart 

van de Italiaanse hoofdstad Rome, herbergt een grote collectie van openbare kunst en 

beeldhouwkunst. Die door de eeuwen heen door de rooms-katholieke kerk werd verzameld. 

museivaticani.va 

 

Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Parijs 

Het is niet verwonderlijk dat Parijs ons drie prachtige musea biedt om te ontdekken! Het 

Musée d'Art Moderne in Parijs, kortweg MAM Parijs, bezit een collectie moderne en 

hedendaagse kunst uit de 20e en 21e eeuw. Blader door de online archieven om de werken 

van de meest prominente kunstenaars te bekijken, zoals Henri Matisse, Robert Delaunay en 

vele anderen. mam.paris.fr 

 

Tate Britain, Londen 

Als Britse kunst jouw soort ding is, dan is Tate Britain het ideale kunstmuseum voor jou, en 

je hebt geluk! Het online portaal biedt virtuele rondleidingen door de zalen met een 

chronologische weergave van de grootste Britse kunstenaars aller tijden. Klik je gemakkelijk 

door de collectie heen in de volgorde van decennium, zodat je een duidelijk overzicht krijgt 

van de Britse kunst van 1545 tot nu. tate.org.uk 

 

Van Gogh Museum, Amsterdam 

Terug naar ons eigen mooie land. We bezoeken het kunstmuseum dat is vernoemd naar 

een van de beroemdste en meest invloedrijke figuren uit de geschiedenis van de westerse 

kunst - Vincent van Gogh. Dit museum is gewijd aan de werken van van Gogh en heeft een 

geweldige online sectie, die je toegang geeft tot bronnen zoals het leven en de werken van 

van Gogh. Met grote verscheidenheid aan kindvriendelijke middelen om ook jongeren te 

vermaken en te onderwijzen! vangoghmuseum.nl 

 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid  

Tot slot sluiten we onze culturele Europese tour af in Madrid. De prachtige hoofdstad van 

Spanje. Het Museo Reina Sofía is het nationale museum voor moderne kunst van Spanje in 

de 20e eeuw, vernoemd naar en gewijd aan koningin Sofía. De online website biedt een 

breed scala aan online content, waaronder een multimedia-gedeelte met honderden video's 

en audio-stukken. Die je visuele- en audiotours geven van de tentoonstellingen vanuit het 

museum. museoreinasofia.es 

 

 

https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/catalogo-online.html
http://www.mam.paris.fr/en/online-collections#/artworks
https://www.tate.org.uk/visit/tate-britain/display/walk-through-british-art
https://www.vangoghmuseum.nl/en/explore-the-collection?v=1
https://www.museoreinasofia.es/en/open-online
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Over Holidu  

De missie van Holidu is om het zoeken en boeken van vakantiewoningen eindelijk 

gemakkelijk te maken. De zoekmachine voor vakantiehuizen stelt reizigers in staat om de 

ideale accommodatie voor de laagste prijs te boeken. Ook helpt het eigenaren van 

vakantiehuizen om met minder werk hun boekingen te vermenigvuldigen, door middel van 

de software en service oplossing onder de merknaam Bookiply. De broers Johannes en 

Michael Siebers hebben Holidu in 2014 opgericht. Het snelgroeiende bedrijf met start-up 

mentaliteit is gevestigd in München en heeft lokale kantoren in de meest aantrekkelijke 

reisbestemmingen van Europa, waaronder ook in Amsterdam. Voor meer informatie, zie 

www.holidu.nl en www.bookiply.nl. 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Persinformatie: De fotocredits staan in de fototitel vermeld. Meer informatie over Holidu is te 

vinden op www.holidu.nl/pers. Je kunt ons altijd bellen of mailen. Wij kijken ernaar uit om 

samen te werken! 

 

 

Contactpersoon: Lotte Bolscher - PR & Online Marketing Manager Nederland 

E-mail: lotte.bolscher@holidu.com  Tel: +49 157 923 634 83 

 

Volg ons op social media: Holidu team op instagram @Lifeatholidu    

           

               

https://www.holidu.nl/
https://www.bookiply.nl/
http://www.holidu.nl/pers
https://www.instagram.com/lifeatholidu/?hl=nl

