
 

Alleen op reis  

Heb er weleens over nagedacht om alleen op vakantie te gaan? Om te kunnen doen en 
laten wat je zelf wilt. Veel mensen vinden het maar saai en eng om in je uppie te reizen, 
maar het kan ook juist heel leerzaam zijn. Veel mensen denken aan gevaarlijke situaties of 
aan eenzaamheid. Niets is minder waar. Laat de avonturen maar komen. 

Zodra je alleen op reis bent, maak je veel meer vrienden tijdens de reis. Dit komt omdat je 

dit niet nodig hebt als je met vrienden of familie op vakantie gaat. Dan heb je daar geen 

behoefte aan. 


Een gevoel van vrijheid 

Denk eens aan de positieve kanten van het alleen reizen. Zo hoef je bijvoorbeeld geen 

rekening te houden met andere mensen. Je kunt precies doen wat jij wil en 

bezienswaardigheden bezoeken die jij wil zien. Je bepaalt zelf je dagindeling. Het zal je 

het ultieme gevoel van vrijheid geven.


Wanneer je alleen op reis gaat moet je echt alles zelf regelen. Je kunt eten bij andere 

mensen, je kunt slapen op bijzondere plekken en je kunt je reisschema helemaal alleen 

uitvogelen. Je zoekt je grenzen op en gaat er soms overheen. Dit zijn leerzame momenten 

en je wordt er een sterker mens van.


         WWW.DETAALSCHOOL.COM



Een ander voordeel is dat je zelf op je geld kunt letten. Je hoeft geen duurdere cocktails 

te drinken, of een dure excursie te maken waar je eigenlijk geen zin in hebt. Tijdens je 

solo-vakantie kun je zelf bepalen waar elke euro naartoe gaat. Je hoeft niet veel geld uit te 

geven aan dingen die je niet interesseren.


Kortom, het solo-reizen kan een geweldige ervaring zijn. Waar zou jij naartoe gaan?


Woordenlijst 

1. doen en laten = levenswijze, levensstijl. 


2. in je uppie = alleen.


3. niets is minder waar = alles is waar.


4. geen behoefte aan hebben = er geen zin in hebben, het zat zijn.


5. bezienswaardigheden = wat de moeite waard is om te bekijken.


6. dagindeling = planning van de activiteit voor de dag.


7. ultieme = in dit geval: optimale.


8. uitvogelen = onderzoeken.


9. je grenzen opzoeken = beoordelen tot hoever je kan gaan met iets.


10. solo-vakantie = een vakantie waarbij je alleen op vakantie gaat.


11. elke euro naartoe gaat = waar je geld aan uitgeeft. 


