
 

Wereldwijd reizigersonderzoek toont aan dat 
internationaal reizen terug is 

 

Ruim een kwart van de consumenten plant drie of meer 
internationale reizen 

 

Australiërs geven meer uit aan reizen dan enig ander land 

  

Londen, VK:  Terwijl de World Travel & Tourism Council ( WTTC ) 
zijn 22e Global Summit in Riyadh opent  , heeft een nieuw wereldwijd 
consumentenonderzoek aangetoond dat de honger naar 
internationale reizen nu op het hoogste punt is sinds het begin van 
de pandemie. 
 

Volgens het onderzoek onder meer dan 26.000 consumenten uit 25 
landen, uitgevoerd door YouGov voor WTTC, plant 63% een 
vakantiereis in de komende 12 maanden. 
 

Uit het onderzoek blijkt dat de reislust niet afneemt: meer dan een 
kwart (27%) van de consumenten plant drie of meer reizen in 
dezelfde periode. 
  
Bovendien laat het onderzoek zien dat reizigers uit Australië de 
komende 12 maanden de grootste uitgaven zullen doen aan 
internationale reizen, terwijl jetsetters uit Canada, Saoedi-Arabië en 
de Filippijnen naar verwachting ook meer zullen uitgeven dan 
andere reizigers uit de hele wereld. wereldbol. 
 

Volgens de 'global tracker' van YouGov blijft de aantrekkelijkheid en 
positieve indruk van Saoedi-Arabië als bestemming groeien, met de 
hoogste scores in landen in de Golfregio, samen met Indonesië, 
India, Maleisië en Thailand.  
 

Julia Simpson, WTTC President & CEO zei; “Dit wereldwijde 
onderzoek toont aan dat internationaal reizen terug is. Terwijl we 
onze Global Summit in Riyadh aftrappen, waar wereldwijde 
reisleiders en regeringen van over de hele wereld samenkomen, 
maken reizigers zich klaar om de wereld opnieuw te verkennen. 

http://www.wttc.org/
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“De resultaten van dit wereldwijde onderzoek tonen ook het 
groeiende belang aan van duurzaam reizen bij consumenten.” 
  
Bijna tweederde van de ondervraagden (61%) gaf aan de voorkeur 
te geven aan reismerken en bestemmingen die duurzamer zijn, 
terwijl bijna de helft (45%) zei dat ze hun zuurverdiende geld alleen 
zullen uitgeven aan merken die sociaal en ecologisch verantwoord 
zijn. 
 

Dit wordt onthuld aan de vooravond van de langverwachte 22e 
Global Summit van de wereldwijde organisatie voor toerisme ,  die 
afgevaardigden van over de hele wereld zal verwelkomen in Riyadh, 
Saoedi-Arabië. 
 

-loopt af- 
 

Neem voor meer informatie contact op met de WTTC Press 
Office via press.office@wttc.org 
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