FACTSHEET PLAYMOBIL VAKANTIE-ONDERZOEK
Respondenten: 1.000 Nederlandse kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar
Onderzoeksbureau: Direct Research

Vakantiefeitjes
Bijna tweederde van de Nederlandse gezinnen (61%) gaat vaak in Nederland op vakantie.
Eén op de tien Nederlandse gezinnen gaat altijd in Nederland op vakantie.
Slechts 8 procent van de gezinnen gaat nooit in Nederland op vakantie.
Kampeerfeitjes
66 procent van de kinderen heeft weleens gekampeerd.
60 procent van de kinderen heeft thuis een (speelgoed)tent.
De helft van de kinderen (53%) zegt zichzelf beter te vermaken op een camping dan in een
appartement of hotel. Er is daarin bijna geen verschil tussen jongens of meisjes.
Het luchtbed is echter minder populair. Toch verkiest nog een kwart van de kinderen (24%)
een luchtbed boven een gewoon bed op vakantie.
Slechts één op de tien kinderen (10%) vindt kamperen niet leuk.
Jongens zijn de grootste kampeerfanaten. Bijna driekwart van hen (71%) vindt kamperen
leuk, tegenover tweederde van de meisjes (64%).
Eén op de drie kinderen vindt het wel een beetje spannend om in een tent te slapen (31%).
Vooral meiden vinden in een tent slapen wel spannend (33%). Jongens zijn toch iets stoerder,
van hen vindt 28 procent het spannend in een tent te slapen.
Hoe vaak ga jij op vakantie
1
Twee keer per jaar (40%)
2
Eén keer per jaar (29%)
3
Drie keer per jaar (18%)
4
Meer dan drie keer per jaar (10%)
5
Nooit (3%)
Favoriete vakantiebestemmingen van kinderen
1
Spanje (17%)
2
Frankrijk (13%)
3
Italië (13%)
4
Nederland (5%)
5
Griekenland (5%)
Wat vind jij belangrijk op vakantie?
1
Dat ik kan zwemmen (74%)
2
Dat ik lekker buiten kan spelen (54%)
3
Dat ik vriendjes kan maken (37%)
4
Dat er veel natuur in de omgeving is (23%)
5
Dat er een animatie team op het vakantieadres aanwezig is (13%)

Wat moet er van jou perse mee op vakantie?
1
Mijn familie (59%)
2
Mijn favoriete knuffelbeest (49%)
3
Computerspelletjes/spelcomputer (40%)
4
Leesboeken (25%)
5
Mijn favoriete speelgoed (18%)
Als wij op vakantie gaan, dan gaan we meestal met..
1
de auto (79%)
2
het vliegtuig (16%)
Als ik op vakantie ben dan slaap ik het liefst in een..
1
tent (21%)
1
2
bungalow (20%)
2
3
hotel (18%)
3
4
caravan of camper (13%)
4
5
villa (12%)
5

maar in het echt slaap ik meestal in een..
bungalow (23%)
tent (20%)
hotel (14%)
caravan of camper (18%)
appartement (14%).

Wat vind jij leuk op aan kamperen op een camping?
1
Ik kan de hele dag buitenspelen (63%)
2
Ik maak snel vriendjes (40%)
3
Ik vind het leuk om in een tent te slapen (35%)
4
Ik vind het spannend, er is altijd iets te ontdekken (31%)
5
Er is veel natuur (24%)

