
De reistrends van 2019 

Azië is erg populair voor mensen die een verre reis willen maken, maar volgens Milou 

(expert reistrends) zullen toch veel mensen ergens anders op vakantie gaan: ‘Veel mensen 

gaan niet meer naar de plekken die al miljoenen keren geïnstagramd zijn. Ze willen ergens 

anders heen dan Thailand en Indonesië. Zij willen vooral naar Oost-Europa, Guatemala, 

Mexico of Panama.


Een stedentripje blijft populair. Mensen zullen niet meer naar steden als Londen, 

Barcelona of Parijs gaan. Ze zullen dit jaar eerder naar Servië of Roemenië gaan. Ook 

Montenegro wordt populair. 


Wil je een stedentripje maken in Nederland? Kies dan eens voor Rotterdam of Maastricht.


Digital nomad families 

Digital nomads zijn mensen die werken via het internet. Zij kunnen overal werken zolang 

de accommodatie internet biedt. Dit is erg populair onder de millenials. Er is ook een 

nieuwe trend zichtbaar: digital nomad families. Dit zijn jonge gezinnen die vaak rondreizen 

in een camper. Deze trend zal in 2019 groeien.
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De babymoon 

De laatste jaren gaan ook veel koppels op vakantie die in verwachting zijn. Dit wordt de 

‘babymoon’ genoemd. Ze kunnen dan nog even met elkaar weg voordat de baby er is. 

Eilanden zijn erg populair bij deze groep, zoals: Ibiza, Bali of de ABC-eilanden. 


Soloreizen 

Ook soloreizen blijven populair. Dit wordt vaker geboekt in combinatie met een cursus om 

een nieuwe taal te leren of een yoga retreat. Azië is erg populair, vooral Thailand en 

Indonesië. Dit komt omdat deze landen veilig en makkelijk zijn. Ook zijn er veel andere 

reizigers. Het is makkelijk om mensen te ontmoeten als je je eenzaam voelt. 




Woordenlijst 

1. reistrends = iets wat veel mensen doen op het gebied van reizen (bijv. de plekken of 

de manier waarop ze reizen).


2. populair = iets wat veel mensen leuk of aantrekkelijk vinden.


3. expert = iemand die veel van iets weet. 


4. geïnstagramd = iets wat op Instagram wordt geplaatst.


5. stedentripje = een reisje naar een stad als toerist.


6. accommodatie = een ruimte.


7. millenials = mensen die geboren zijn tussen 1980 en 2000.


8. zichtbaar = iets wat je kan zien.


9.  groeien = groter worden.


10. koppels / een koppel = twee mensen die samen zijn en verliefd zijn.


11. in verwachting zijn = zwanger zijn.


12. voordat = eerder dan.


13. soloreizen = helemaal alleen op reis.


14. geboekt / boeken = gereserveerd / reserveren.


15. yoga retreat = rust nemen en ontspannen met yoga.


