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Behoefte aan wat vitamine D?
Dit zijn de Europese steden waar de zon altijd schijnt

De voordelen van matige blootstelling aan de zon zijn onder meer het aanvullen van vitamine
D en het ontwikkelen van een sterker immuunsysteem. Daarnaast kan het ervaren van meer
zonnige dagen resulteren in een beter humeur en je simpelweg helpen meer van het leven te
genieten! Als je na de sombere wintermaanden behoefte hebt aan je volgende dosis vitamine
D en niet zeker weet waarheen te gaan, hoef je niet verder te zoeken.

Holidu, dé zoekmachine voor vakantiehuizen (www.holidu.nl), heeft besloten om de
Europese steden te zoeken waar de zon bijna gegarandeerd is. Met behulp van gegevens
van World Weather Online, telden we het gemiddeld aantal zonuren per maand en hebben
we de ultieme reisgids voor zonzoekers samengesteld. Lees verder om deze zonovergoten
steden te ontdekken, evenals enkele tips over de beste plekken voor zonsondergang, daken
en stranden in elk van hen.

● Spanje, Italië en Frankrijk hebben steden in de top 10
● Drie Siciliaanse steden schitteren in de rangschikking
● Spanje viert hoogtij met 6/10 Spaanse steden vertegenwoordigd

Klik hier voor een interactieve kaart en tabel met gegevens over de top 30 van
zonnigste steden in Europa.

Bron: Jorge Vasconez via unsplash.
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1. Alicante, Spanje - gemiddeld 349 uren zon per maand
Het is officieel - Alicante is de zonnigste stad van Europa! Met een gemiddelde van 349 uren
zon per maand, is Alicante de ultieme bestemming voor zonzoekende reizigers. De stad
staat bekend om haar prachtige Costa Blanca kustlijn, met uitgestrekte openbare stranden
waar je kunt genieten van de zon op het zand of het water in kunt gaan om watersporten te
beoefenen. Alsof het zonnige klimaat nog niet genoeg is, is Alicante ook nog eens een
prachtige stad. Met een kleurrijk oud centrum, een overvloed aan musea en historische
bezienswaardigheden, een verscheidenheid aan uitstekende restaurants en een bruisend
nachtleven, heeft Alicante alle soorten reizigers iets te bieden.

Alicante. Bron: Attila Suranyi via unsplash.
.

2. Catánia, Italië- gemiddeld 47 uren zon per maand

De eerste Italiaanse stad in deze ranglijst is Catánia, de oude havenstad van Sicilië.
Catánia ligt aan de oostkust van Sicilië, aan de voet van de beroemde actieve vulkaan,
de Etna. De barokke "oude stad" van Catánia staat op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO, dus geschiedenis- en cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij
bezienswaardigheden als het Palazzo Biscari en het Piazza del Duomo. Om optimaal te
profiteren van het mooie weer ga je naar La Playa, het favoriete strand van de
plaatselijke bevolking. Breng de dag luierend in de zon door en geniet 's avonds van het
levendige entertainment.
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Catania. Bron: Samir Kharrat via unsplash.

3. Murcia, Spanje - gemiddeld 346 uren zon per maand

Op de derde plaats staat Murcia, de hoofdstad van de gelijknamige regio in het
zuidoosten van Spanje. Het kustgedeelte van de regio staat eigenlijk bekend als de
Costa Cálida, wat zoiets als "warme kust" betekent, vanwege het microklimaat waardoor
de regio het hele jaar door warm en met warm water is. De eindeloze stranden met
kleine baaien zijn perfect om te zwemmen, watersporten te beoefenen en ontspannen te
zonnebaden. De stad heeft ook een historisch stadscentrum en prachtige
architectonische werken, waaronder de Plaza Cardenal Belluga.

Murcia. Bron: Santiago Lopez-Pastor via Flickr.
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4. Málaga, Spanje - gemiddeld 345 uren zon per maand

De havenstad Málaga ligt aan de zuidkust van Spanje, aan de Costa del Sol, en is het
hele jaar door een zeer geliefde toeristische bestemming, maar vooral tijdens de warme
zomermaanden. Málaga's moderne skyline is de thuisbasis van een verscheidenheid
aan hotels en resorts die langs het zandstrand liggen, waardoor het perfect is voor een
stedentrip met een strandoptie in de buurt. Málaga heeft ook veel cultureel aanbod, met
inbegrip van het feit dat het de geboorteplaats is van kunstenaar Pablo Picasso, dus
zorg ervoor dat het Picasso-museum te bezoeken als je er bent!

Málaga. Bron: Jonas Denil via unsplash.

5. Messina, Italië - gemiddeld 345 uren zon per maand

Op de vijfde plaats, met gemiddeld 345 uren zon per maand, gaan we weer terug naar
Italië, naar Messina, de derde grootste stad op het eiland Sicilië. Deze havenstad is een
bloeiende toeristische bestemming voor cruiseschepen en ligt op het noordoostelijke
puntje van het eiland. Door haar ligging biedt ze een brede waaier aan prachtige kusten
om uit te kiezen zodra je in de stad aanmeert. Messina heeft ook een indrukwekkend
regionaal museum en een van de mooiste kathedralen van Sicilië, de Normandische
kathedraal van Messina, met marmeren fonteinen.
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Messina. Bron: Luca N via unsplash.

6. Valencia, Spanje - gemiddeld 343 uren zon per maand

Valencia staat op de zesde plaats van zonnigste steden in Europa met een gemiddelde
van 343 zonuren per maand per jaar. Deze havenstad aan de zuidoostkust van Spanje is
een absolute aanrader als je een stedentrip wilt combineren met een strandvakantie.
Bezoek het beroemde museum van de Stad van Kunst en Wetenschap in Valencia, of
slenter door de straten en pleinen met tapasbars - probeer zeker paella als je er bent,
want Valencia is de geboorteplaats van dit iconische gerecht. Zoek verkoeling met een
kannetje Agua de Valencia, de iconische cocktail van de stad, gemaakt op basis van
cava of champagne, sinaasappelsap, wodka en gin. Vergeet niet verantwoord te drinken!
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Valencia. Bron: Jonny James M via unsplash.

7. Nice, Frankrijk - gemiddeld 342 uren zon per maand

Op de zevende plaats staat Nice, de hoofdstad van het Franse departement
Alpes-Maritimes en gelegen aan de Franse Rivièra. Nice biedt bezoekers zandstranden,
uitstekende bars en restaurants, een overvloed aan culturele en architectonische aanbod
en, als klap op de vuurpijl, een fantastisch klimaat! De stad werd gesticht door de
Grieken en veranderde in de go-to-plaats voor de 19e-eeuwse eliteklasse van Europa,
en trok veel beroemde kunstenaars, waaronder Henri Matisse. Bezoek het Musée
Matisse om een enorme collectie van zijn werk te bewonderen. Nice is ook de thuisbasis
van een van de meest iconische wegen in Frankrijk, de Promenade des Anglais, die zich
uitstrekt 7 mijl lang en is bezaaid met restaurants, strandclubs en ijssalons.
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Nice. Bron: Danilo Pantalena via unsplash.

8. Las Palmas, Spanje - gemiddeld 341 uren zon per maand

We gaan verder naar de Canarische Eilanden die horen bij Spanje, vlak bij het
noordwesten van Afrika liggen, en komen uit bij Las Palmas! De hoofdstad van het
eiland Gran Canaria en de grootste stad op de Canarische Eilanden, is een populaire
uitvalsbasis voor reizigers die de vulkanische eilanden willen verkennen. Dit is een ideale
locatie tijdens de dalmaanden, aangezien de temperaturen in Las Palmas gemiddeld een
behaaglijke 21 graden bedragen in bijvoorbeeld oktober en november. Playa de Las
Canteras, een 2,5 km lang zandstrand, trekt het hele jaar door bezoekers.

Gran Canaria. Bron: Joel Rohland via unsplash.
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9. Granada, Spanje - gemiddeld 341 uren zon per maand

De mythische Spaanse stad Granada staat op de 9e plaats van deze ranglijst. Het
Nasrid-paleis is een van de highlights van het Alhambra, een kleine “stad” binnen in de
stad, vol romantiek, magie en mooie plekjes om met je partner naartoe te vluchten.
Onder de uitlopers van de hoge toppen van de Sierra Nevada voert het historische
centrum van Granada je mee naar een fascinerend verleden waar een veelheid aan
culturen elkaar kruisen en perfect worden weerspiegeld in de architectuur en in het
dagelijkse leven van de stad. Je kunt Granada niet verlaten voor je een wandeling door
de smalle straatjes van de wijk Albaicín hebt gemaakt, waarna je na afloop getrakteerd
wordt op een van de meest ongelooflijke zonsondergangen ter wereld. Of geniet van een
magische wandeling over de Paseo de los Tristes naar Sacromonte met zijn mooie
straatjes vol geuren en zijn flamencosfeer.

Granada. Bron: Jorge Fernandez Salas via unsplash.

10. Palermo, Italië - gemiddeld 340 uren zon per maand

Om de top 10 compleet te maken, gaan we terug naar Sicilië voor de derde Siciliaanse
stad in deze ranglijst. Palermo, tevens de hoofdstad van het eiland, ligt aan de noordkust
van het eiland. Deze stad, die ook wel een culturele smeltkroes wordt genoemd, biedt
toeristen authentiek Siciliaans straatvoedsel, het grootste operagebouw van Italië en vele
historische gebouwen die op de werelderfgoedlijst van Unesco staan. Met een
gemiddelde van 340 zonuren per maand is Palermo ideaal voor zon- en
cultuurliefhebbers.
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Palermo. Bron: Henrique Ferreira via unsplash.

Klik hier voor een interactieve kaart en tabel met gegevens over de top 30 van
zonnigste steden in Europa.

Embed code voor de interactieve kaart (indien u deze wilt toevoegen aan het
artikel):
<iframe title="" aria-label="Map" id="datawrapper-chart-3wUF5"
src="https://datawrapper.dwcdn.net/3wUF5/1/" scrolling="no" frameborder="0"
style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;"
height="612"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use
strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void
0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in
e.data["datawrapper-height"])for(var
r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrappe
r-height"][a]+"px"}}}))}();</script>

Embed code voor de tabel:
<iframe title="De zonnigste steden van Europa" aria-label="Table"
id="datawrapper-chart-EuqLb" src="https://datawrapper.dwcdn.net/EuqLb/1/"
scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border:
none;" height="1375"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use
strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void
0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in
e.data["datawrapper-height"])for(var
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r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrappe
r-height"][a]+"px"}}}))}();</script>

Methodologie:

Deze rangschikking werd gemaakt door het gemiddelde aantal zonne-uren per maand in
elke stad voor de jaren 2009 tot 2021 te extraheren. In totaal werden de 300
dichtstbevolkte steden van Europa geanalyseerd. Met deze gegevens van World
Weather Online hebben we vervolgens het gemiddelde aantal zonne-uren per maand
berekend aan de hand van het gemiddelde van elke maand van het jaar.

Over Holidu
Holidu heeft als missie 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 serviceoplossing 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. Voor meer informatie kijk op: www.holidu.nl en www.bookiply.nl.

Persinformatie: De foto’s kunnen alleen gebruikt worden met vermelding van de bron. Deze
worden in de titel van het bijgevoegde fotobestand vermeld.

Meer informatie over Holidu is te vinden via onze homepage www.holidu.nl of op
www.holidu.nl/pers. U kunt ons bovendien altijd even bellen of mailen. Wij kijken ernaar uit
om samen te werken!

Contactpersoon Holidu: Elsbeth Reinke - PR & Online Marketing Manager Nederland
E-mail: elsbeth.reinke@holidu.com
Tel: +49 157 923 634 83

Volg Holidu via de social media:
Holidu op Instagram: @Holidu
Het Holidu Team op instagram: @Lifeatholidu
Holidu op LinkedIn
Holidu op Facebook
Holidu op Twitter
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