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‘Hoi, ik ben Max, en ik heb zin om op vakantie te gaan.’
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Ken je dat gevoel? Dat je zin hebt om even helemaal weg te zijn van huis? 
Om uit te rusten, of juist iets spannends te doen? Om mooie plekken te zien 
of nieuwe mensen te ontmoeten? Dan is het duidelijk: je wilt op reis!

Voor je op pad kunt, moet je een paar dingen uitzoeken. Of je genoeg geld 
hebt om je vakantie te betalen, bijvoorbeeld. En wat voor reisdocumenten je 
nodig hebt. Daarover gaat dit boek.

Je leest over het kiezen van een fijne vakantieplek. Over geldzaken en 
tickets. Over reizen met de auto, bus, trein, boot en het vliegtuig. En over het 
inpakken van je koffer of rugzak.

Na het lezen van dit boek kun je goed voorbereid op reis. 
Fijne vakantie!

Inleiding

NA HET LEZEN VAN DIT BOEK KUN 
JE GOED VOORBEREID OP REIS.
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hoofdstuk 1

Bijna iedereen heeft ze af en toe: vakantiekriebels! 
Je wilt er even tussenuit. Even pauze nemen van alle 
dagelijkse dingen.

School, werk, huishouden, sport, 
vrienden, familie. Het leven is 
vaak druk, en je bent bijna altijd 
wel ergens mee bezig. Maar soms 
is het fijn om eventjes niet bezig 

te zijn. Om even niet te hoeven 
nadenken. Vaak lukt dat al als je 
een avondje naar de bioscoop 
gaat. Of een wandeling in het bos 
maakt.

Vakantiekriebels

EEN TIJDJE VRIJ ZIJN IS GEZOND. WANT JE LICHAAM            EN JE HOOFD KUNNEN TIJDENS DE VAKANTIE UITRUSTEN.
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Vrij
Maar veel mensen willen wat 
langer vrij zijn. Een poosje 
niet vroeg opstaan om naar 
school of werk te gaan. Even 
geen administratie, niet je huis 
schoonmaken. Een tijdje geen 
opdrachten inleveren voor school.

Vakantiedagen
In Nederland heeft iedereen 
recht op vakantie. Dat staat in 
de wet. Mensen met een baan 
krijgen vakantiedagen. Dat zijn 
dagen dat je niet hoeft te werken, 
maar wel betaald wordt. Zit je op 
school, dan ben je vrij tijdens de 
schoolvakanties. 

Zelf bepalen
Een tijdje vrij zijn is prettig. Omdat 
je tijdens de vakantie zoveel mag 
doen als je zelf wilt. Of juist zo 
weinig als je zelf wilt. Je mag als je 
vrij bent zélf bepalen wat je doet. 
En dat kan op school of op je werk 
meestal niet.

Gezond
Een tijdje vrij zijn is ook gezond. 
Want je lichaam en je hoofd 
kunnen tijdens de vakantie 
uitrusten. Heb je geen zin om de 
wekker te zetten? Dan zet je geen 
wekker en slaap je lang uit. Heb 
je (te) hard gewerkt? Dan kun je 
tijdens de vakantie herstellen. 

Vakantiekriebels

EEN TIJDJE VRIJ ZIJN IS GEZOND. WANT JE LICHAAM            EN JE HOOFD KUNNEN TIJDENS DE VAKANTIE UITRUSTEN.
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Nadenken
hoofdstuk 2

Met alleen vakantiekriebels ben je er nog niet. Want 
wat voor reis past bij jou? En hoe lang wil je weg? Het is 
belangrijk om hier rustig over na te denken. Dit noem je 
ook wel oriënteren.

Oriënteren betekent dat je 
uitzoekt wat de mogelijkheden 
zijn. En dat kan op allerlei 
manieren. Ga naar de bibliotheek 
of boekwinkel voor een stapel 
reisgidsen. Of vraag vrienden 
en familie om advies. Wie weet 
hebben zij wel leuke ideeën of tips 
voor een vakantie.

Internet
Ook internet staat vol tips en 
advies voor mooie reizen. Er zijn 
veel mensen die een verslag van 
hun vakantie online zetten, vaak 
met foto’s of video’s erbij. Zoek in 
google maar eens op ‘reisverslag’.

Er staan op internet duizenden 
artikelen over vakanties. 
Bijvoorbeeld: ‘10 tips voor 
zonvakanties in de winter’. 

6

GA NAAR DE BIBLIOTHEEK VOOR EEN STAPEL REISGIDSEN.
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Nadenken

Reisbureaus
Online vind je een heleboel 
reisbureaus. Hier kun je alles voor 
je vakantie regelen. Soms boek je 
alleen een hotel. Soms boek je een 
vliegreis, huurauto en hotel via 
hetzelfde reisbureau. Er zijn ook 
websites waar je de reizen van alle 
reisbureaus bij elkaar vindt. Zoals 
booking.com.

Tijd
Hoe lang ga je op vakantie? 
Dat hangt af van wat jij graag wilt. 
En van de tijd die je hebt. 

Op school kun je navragen wanneer 
je vakantie hebt. En op je werk kun 
je vragen hoeveel vakantiedagen 
jij hebt. Het is ook belangrijk om 
op je werk te vragen wanneer je op 
vakantie mag gaan. Niet iedereen 
kan tegelijk weg. Want  wie moet 
het werk dan doen?

naar het reisbureau
Wil je weten welke reisbureaus er allemaal 
zijn? Kijk dan op wiki-vakantie.nl/reisorganisaties. 
Veel reisbureaus hebben niet alleen een website, 
maar ook een winkel waar ze je helpen met het 
boeken van een vakantie. 

TIP


