Goedkope Vakantie
BESPAARTIPS VOOR EEN GOEDKOPE VAKANTIE
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Bespaartips
Allemaal leuk en aardig, al die vakanties, maar wat als je
weinig (of geen) budget hebt? Nou, dat hoeft geen
probleem te zijn. Natuurlijk, die luxe cruise over de
Middellandse Zee moet je misschien even vergeten, maar
een goedkope lastminute naar Turkije of de Canarische
eilanden behoort misschien wel tot de mogelijkheden voor
jouw budget. En anders is een vakantie in Nederland ook
nog altijd een goed alternatief. Weet je niet waar je moet
beginnen met het besparen op de kosten voor jouw vakantie? Op deze pagina
voorzien we je graag van een aantal tips.

Op de bonnefooi
Een andere optie wanneer je redelijk flexibel bent, is om
zonder iets te boeken naar de luchthaven te gaan. Ter
plekke kun je dan informeren welke stoelen op een vlucht
over zijn, zodat je voor een habbekrats ergens naartoe
vliegt. Deze optie is vanzelfsprekend alleen geschikt als je
niet met kinderen reist (of al wat oudere kids hebt) en ook
niet al te veel vakantie-eisen stelt.

Kies een goedkope bestemming
Naast een vakantie in eigen land waar je de prijzen kent,
kun je juist ook kiezen voor een land met een zwakke
koers ten opzichte van de euro. Op het moment is de euro
helaas niet bijzonder sterk, maar er zijn nog altijd
bestemmingen (bijvoorbeeld Turkije en Tsjechië) waar de
lokale munt een stuk goedkoper is ten opzichte van de
euro. Enige tijd terug kon je bijvoorbeeld ook flink
besparen op je Amerika-vakantie door de lage koers van de
dollar ten opzichte van de euro. Het spreekt voor zich dat de koersverschillen
aan verandering onderhevig zijn. Een slimme vakantieganger zoekt echter de
goedkoopste bestemming uit voor zijn zuurverdiende euro’s!

Een goede voorbereiding is het halve werk
Kosten besparen op vakantie begint vaak met een goede
voorbereiding. Als je goed weet waar je naartoe gaat, wat
je wilt zien en doen en hoeveel je daar voor over hebt, laat
je je minder snel verleiden om te veel uit te geven. Bepaal
vooraf een budget voor uit eten gaan, voor souvenirs of
voor een dagje naar een attractiepark. Voor veel uitjes kun
je kortingsbonnen op internet vinden. Soms kan het ook
voordeliger zijn om iets in Nederland al te boeken, zoals
bijvoorbeeld de huur van je auto.

Goede reisgids
Ken je de locatie waar je op vakantie gaat nog niet, zoek er dan een goede
reisgids bij. Met de tips die hierin staan, bespaar je al gauw tientallen euro’s en
voorkom je dat je de zoveelste bent die in een toeristenval trapt.

Paklijst
Bij een goede voorbereiding hoort ook een goede paklijst. Bepaalde spullen
(zoals je zonnebrandcrème of medicijnen) kun je waarschijnlijk het beste van
thuis meenemen. Dat voorkomt hoge kosten in het buitenland voor spullen die je
eigenlijk al in je bezit had maar vergeten had om mee te nemen.

Tank voordelig!
Ga je met de auto op vakantie, dan
vormt brandstof al snel een fikse
kostenpost. Stippel je route vooraf uit.
Kom je door goedkope brandstoflanden
zoals Luxemburg? Doe net als vele
anderen en gooi je tank daar vol. Ook
in Oostenrijk, Spanje en Zwitserland is
de benzine veel goedkoper dan in
Nederland. Voor diesel en lpg kunnen weer andere prijslijsten gelden. Er zijn ook
landen waar de benzine, diesel of lpg duurder is dan in Nederland. Ook iets om
rekening mee te houden.

Goedkoop eten op vakantie
Als je vooraf precies wilt weten waar
je qua kosten aan toe bent, dan kun je
een all inclusive-vakantie boeken. Dan
ben je geen extra kosten aan eten en
drinken kwijt, want alles zit bij de
boekingsprijs
inbegrepen.
Toch
houden veel mensen ervan om op
vakantie leuke eet adresjes uit te
zoeken. En wij geven ze geen ongelijk.
Maar door iedere dag uit eten te gaan,
loopt je vakantie rekening wel flink op.
Je kunt hier natuurlijk zelf wat aan
doen. Als je op de camping zit of je hebt een appartement geboekt, dan kun je
regelmatig zelf koken. De ingrediënten voor je maaltijd haal je goedkoop in een
supermarkt of – beter nog – op de lokale markt. Zo eet je met lokale producten
en houd je het budgetvriendelijk.

lokale bevolking
Natuurlijk moet af en toe uit eten ook kunnen, al was het
maar om te genieten van de lokale keuken die op veel
plekken in Europa vaak verrassend goed is. Als je je door
de eigenaar van je vakantieadres of door de lokale
bevolking laat informeren waar je goedkoop kunt eten,
kom je nog eens op verrassende plekken. Grote kans ook
dat de rekening niet alleen laag is, maar het eten ook nog
eens van een uitstekende kwaliteit. Op Sicilië bijvoorbeeld
kun je terecht bij mensen thuis, die voor deze gelegenheid vaak een aparte
ruimte hebben. Je krijgt je meer voorgeschoteld dan je op kunt en je betaalt toch
maar een fractie van wat je in een bekend restaurant in het centrum neer zou
tellen!

Mobiel bellen
Het komt helaas nog maar al te vaak voor. Mensen boeken een goedkope (all
inclusive) vakantie en verwachten dat ze alle kosten al hebben voldaan, maar
worden bij thuiskomst toch verrast door een hoge telefoonrekening. Wanneer je
veel hebt gebeld, weet je wel dat je een hogere rekening kunt verwachten, maar
wanneer je ook van mobiel internet gebruik hebt gemaakt, zijn extreme kosten
niet altijd verwacht. Wanneer je geen mobiel internet nodig hebt, schakel
je de dataverbinding van je telefoon daarom het beste vooraf uit. Houd
ook rekening met je voicemail. Als mensen die inspreken, moet je betalen om ‘m
af te luisteren. Eventueel kun je de voicemail vooraf uitschakelen. Dus bellen in
het buitenland met je mobiele telefoon raden we je af.

Internet op vakantie
Heb je op vakantie internet nodig, dan kun je met je
smartphone (of laptop) verbinding maken met gratis
WiFi-hotspots, die je tegenwoordig vrijwel overal aantreft
(bij cafés, in restaurants, in je hotel, op de camping en
steeds vaker ook als service van de stad waar je op dat
moment bent). Wil je toch niet afhankelijk zijn van WiFi,
dan kun je het beste vooraf bij je provider een
internetbundel voor het buitenland bestellen. Je bent dan altijd goedkoper uit
dan wanneer je de factuur achteraf afwacht. Er zijn trouwens sinds kort trouwens
ook mogelijkheden op de markt om mobiel internet via een speciaal apparaatje
te krijgen (een zogenoemde MiFi). Dit apparaat pikt het 3G-signaal op en zet dit
om in draadloos internet. Je betaalt hiervoor een vast bedrag en dan kun je in
het buitenland je laptop en smartphone met dit apparaatje verbinden om
bijvoorbeeld je mail uit te lezen.

Lekker weg in Nederland
Wat is er eigenlijk mis met een vakantie in eigen land?
Helemaal niks, toch? In Nederland kun je niet alleen prima
terecht tijdens de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie,
maar ook een zomervakantie zou je kunnen overwegen.
Nederland heeft veel mooie natuurgebieden, een lange
kustlijn en veel cultuur en steden die je nog nooit eerder
hebt gezien. Goed, je bent niet zeker van mooi weer, maar
als je een beetje flexibel bent, dan is daar best een mouw
aan te passen. Bedenk dat je voor de kinderen vaak niet ver weg hoeft. Als ze op
een leuke camping zitten met andere kinderen of je bedenkt leuke uitjes, dan
hebben zij een topvakantie. Dat voorkomt een hoop gejengel en gedoe tijdens
een verhitte autorit van een dag (of langer), waarbij je ook nog eens veelvuldig
in de file staat.

Rondreis in eigen land
Omdat de afstanden in Nederland goed te doen zijn, kun je
ook eens een rondreis in eigen land overwegen. Kies
vooraf een paar plaatsen uit die je altijd al eens hebt willen
aandoen en rij erheen via de toeristische route. Je
kinderen kun je eventueel ook een pretpark of een ander
uitje laten kiezen. Waarschijnlijk ontdek je tijdens zo’n
vakantie heel nieuwe dingen over je eigen land.
Door in eigen land op vakantie te gaan, bespaar je veel op vervoerskosten zoals
bus- of vliegtickets. Ook hoef je geen geld aan een touroperator te betalen, want
een vakantie in Nederland kun je natuurlijk prima zelf regelen. Als je dan vooraf
een goedkoop vakantieadres of een betaalbare camping uitzoekt en je eten
gewoon bij de supermarkt haalt, kun je je vakantie heel budgetvriendelijk
houden. Als je niet te veel eisen hebt wat camping betreft, zou je ook kunnen
overwegen om lid te worden van zo’n vereniging van boerencampings. De
overnachtingsprijzen op dergelijke campings liggen veel lager dan die van
commerciële campings, maar je moet natuurlijk geen uitgebreide faciliteiten
verwachten. De vraag is ook: heb je al die luxe faciliteiten nodig? Als je er geen
gebruik van maakt of je zoekt je vermaak buiten de poorten van de camping,
dan kun je veel geld besparen.

Vliegtickets vergelijken
Ben je van plan te gaan vliegen, dan
ben je een dief van je eigen
portemonnee als je je vooraf niet
oriënteert op de vliegtickets. Door
vooraf
uitgebreid
vliegtickets
te
vergelijken
van
verschillende
maatschappijen, kun je honderden
euro’s besparen. Het loont om ook
eens naar alternatieve luchthavens te
kijken. Vanaf Schiphol vliegen is
waarschijnlijk veel duurder dan vliegen vanaf Eindhoven. Zeker als je toch een
eind moet reizen om op de nationale luchthaven te komen, dan kun je ook
andere vliegvelden overwegen. Kijk daarbij niet alleen naar vliegvelden in eigen
land als Eindhoven, Groningen en Rotterdam, maar ook naar de mogelijkheden
over de grens. Vliegveld Niederrhein (over de grens bij Nijmegen) staat bekend
als een low-budgetvliegveld. Hiervandaan vertrekken low-costmaatschappijen als
Ryanair.

Reken je niet rijk
Reken je trouwens niet te snel rijk met goedkope
vliegmaatschappijen. Soms hoor je wel eens van
mensen die voor een tientje retour naar Barcelona zijn
gevlogen, maar dit zijn echt uitzonderingen. Je moet
voor extra services (zoals extra koffers of bagage
boven een bepaald gewicht) meteen extra betalen. Als
je veel spullen mee wilt nemen of aan specifieke data
vastzit in verband met de vakantie van de kinderen, konden de kosten wel weer
eens snel oplopen.

Vroeg boeken is goedkoper
Zodra je weet wanneer je wilt vertrekken, doe je er goed
aan je tickets ook snel te boeken. Hoe langer van tevoren je
boekt, hoe goedkoper je je tickets over het algemeen kunt
krijgen (uitzonderingen in de vorm van lastminutes
daargelaten). Waneer je niet op een specifieke datum hoeft
te vertrekken, heb je nog meer mogelijkheden om de
goedkoopste vlucht uit te zoeken. Low-costmaatschappijen
hebben over het algemeen de goedkoopste vertrektijden op
de luchthavens gereserveerd (bijvoorbeeld midden in de nacht), maar ook de
dag van de week kan nog behoorlijk wat in kosten schelen.

Slot
GoedkopeVakantie.com heeft per land een leuk artikel artikel samen gesteld hoe
je zo voordelig en goedkoop mogelijk er naar toe kunt. Bezoek voor meer
informatie de website GoedkopeVakantie.com. In ieder geval bedankt voor het
lezen van ons document we hopen dat het je geholpen heeft.

