
Τουριστική κίνηση Ολλανδών κατά την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2016 -  30 Σεπτεμβρίου 

2017. 

 

 

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της NBTC-NIPO Research αναφορικά με τις τάσεις και τις 

προσδοκίες της ολλανδικής αγοράς διακοπών, κατά την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2016 - 30 

Σεπτεμβρίου 2017,  19,1 εκ. Ολλανδοί τουρίστες έκαναν διακοπές στο εξωτερικό ενώ 17,6 εκ. 

έκαναν διακοπές στο εσωτερικό της χώρας. Οι δαπάνες για τις διακοπές αυξήθηκαν κατά 8% 

σε σύγκριση με το 2016. Το 2017, οι Ολλανδοί δαπάνησαν συνολικά 16,8 δις Ευρώ για 

διακοπές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.  

Περισσότεροι από 13 εκ. Ολλανδοί (το 82% του πληθυσμού) πήγαν διακοπές μία ή 

περισσότερες φορές κατά το 2017.  Σε σύγκριση με το 2016, αυτό σημαίνει σημαντική 

αύξηση, σχεδόν κατά 250.000.  

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση μεταξύ των δέκα 

πρώτων ξένων προορισμών. Περίπου 3,5 εκ. Ολλανδοί επισκέφτηκαν για διακοπές τη 

Γερμανία, γεγονός που αντιπροσωπεύει ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το 2016 (-2%). Η 

Γαλλία, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, είδε τον αριθμό των Ολλανδών τουριστών να 

αυξάνεται κατά 7% ενώ ο αριθμός των Ολλανδών τουριστών που επισκέφθηκαν την Ισπανία 

αυξήθηκε για τέταρτο συνεχές έτος (+ 9%).  Η Ελλάδα, η οποία ήταν λιγότερο δημοφιλής τα 

τελευταία χρόνια λόγω, μεταξύ άλλων, της προσφυγικής κρίσης, είδε επίσης μια απότομη 

αύξηση του αριθμού των Ολλανδών τουριστών (+ 40%) ενώ ο αριθμός των Ολλανδών 

τουριστών που επισκέφθηκαν την Τουρκία μειώθηκε απότομα, ως αποτέλεσμα της 

τρομοκρατίας και της πολιτικής αναταραχής (-40%). 

Συνολικά, οι Ολλανδοί δαπάνησαν περίπου 16,8 δις Ευρώ για διακοπές το 2017, εκ των 

οποίων τα 13,8 δις Ευρώ στο εξωτερικό και 3 δις Ευρώ στην πατρίδα τους. Σε σύγκριση με το 

2016, οι συνολικές δαπάνες για διακοπές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από ένα δις Ευρώ (+ 

8%).   

Βάσει της μεγάλης κλίμακας έρευνας σχετικά με τις προθέσεις των Ολλανδών, η NBTC-

NIPO Research αναμένει περαιτέρω αύξηση του αριθμού των διακοπών για το 2018. Η 

ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία μπορεί να θεωρηθεί ως η σημαντικότερη εξήγηση. Οι 

γεωπολιτικές εντάσεις και ο φόβος τρομοκρατικών επιθέσεων μπορεί να επιδράσουν 

αρνητικά, αλλά ο Ολλανδός τουρίστας επιθυμεί να πάει για διακοπές και θα επιλέξει 

προορισμούς που θεωρούνται ασφαλείς. 

 

 

 



Οι κυριότεροι 10 ξένοι προορισμοί (1 Οκτωβρίου 2016 - 30 Σεπτεμβρίου 2017) 

 

Προορισμοί Μερίδιο 2016 Μερίδιο 2017 2016 

( 1.000) 

2017 

( 1.000) 

1. Γερμανία 20% 18% 3,520 3,460 

2. Γαλλία 14% 14% 2,550 2.710 

3. Ισπανία 12% 12% 2.180 2.380 

4. Βέλγιο 7% 7% 1,340 1.280 

5. Ιταλία 6% 7% 1.180 1.260 

6. Αυστρία 6% 6% 1.100 1.190 

7. Μεγάλη Βρετανία 5% 5% 850 940 

8. Ελλάδα 3% 4% 510 710 

9. Πορτογαλία 3% 3% 500 640 

10.Ηνωμένες Πολιτείες 2% 2% 420 460 

Άλλοι προορισμοί 21% 21% 3.790 4.110 

Σύνολο 100% 100% 17.940 19.140 

 

 

 

 


