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Οι διακοπές είναι μια καταναλωτική συνήθεια βαθιά 
ριζωμένη στους Ολλανδούς. Σύμφωνα με το NBTC-NIPO 
Research, 8 στους 10 ολλανδούς ταξίδεψαν για διακοπές το 
2019, με μέσο όρο 2 ή 3 ταξίδια ανά άτομο. 56% των ταξιδίων 
πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό (22,4 εκ., +1%). Από αυτά 
το 11,2% ήταν διηπειρωτικά, το 30,8% σε Μεσογειακούς 
προορισμούς και το 58% σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κύριος λόγος ταξιδιού των τουριστών από την Ολλανδία 
είναι οι διακοπές Ήλιος & Θάλασσα  (17,4% των ταξιδίων στο 
εξωτερικό) και ακολουθούν το City Break (15,6%), η επίσκεψη 
σε φίλους & συγγενείς, ο περιηγητικός τουρισμός, η 
πεζοπορία και οι χειμερινές διακοπές.

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ολλανδία την περίοδο 
2017-2019 κατέγραψε μείωση κατά -13,7% (από 947 χιλ. το 
2017 σε 818 χιλ. το 2019). Επιμέρους, 2018: +7,2% στις 1.015 
χιλ. και 2019: -19,4% στις 818 χιλ. αφίξεις. Το μερίδιο αγοράς 
της ολλανδικής αγοράς για το 2019 ήταν 2,6%, όταν το 2017 
ήταν 3,5%.

Οι αφίξεις από την Ολλανδία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα 
και συγκεκριμένα, το 2019 οι αφίξεις στα Q2 και Q3 έφθασαν 
το 84,4% ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 
4,0% και 11,6% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2018, η Ελλάδα αποτελεί 
τον 8ο πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από 
την Ολλανδία ενώ οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην 
Ελλάδα σύμφωνα με την ΤτΕ 2019 είναι: η Κρήτη, το  Νότιο 
Αιγαίο, και τα Ιόνια Νησιά.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την 
Ολλανδία, το 2019 καταγράφηκαν 7.573 χιλ. (-11,1% σε 
σύγκριση με το 2017) με μερίδιο αγοράς 3,3%, όταν το 2017 
είχαν καταγραφεί 8.517 χιλ. και μερίδιο αγοράς 4,1%. Η 
πλειονότητα των διανυκτερεύσεων για το 2019 (89,3%) 
καταγράφεται στα Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν) όπου 
σημειώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών. Τα 
αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 2,8% και 8,0%.

Οι εισπράξεις από την Ολλανδία το 2019 άγγιξαν τα 
€ 534 εκ. (-16,6% σε σύγκριση με το 2017) με μερίδιο αγοράς 
3,0%, όταν το 2017 το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 640 εκ.
και μερίδιο αγοράς 4,5%. Στα Q2 και Q3 καταγράφεται το 
89,2% των εσόδων για το 2019 ενώ στα Q1 και Q4 το 2,3% και 
8,5% αντίστοιχα.

Συμπερασματικά η αγορά της Ολλανδίας εμφανίζει έντονη 
εποχικότητα με το 84,4% των αφίξεων, το 89,3% των 
διανυκτερεύσεων και το 89,2% των εσόδων για το 2019 να 
καταγράφονται στα Q2 και Q3 (τουριστική περίοδος).

Για ιστορικά στοιχεία βλέπε εδώ

Σύνολο Αφίξεων 2019 31.348.377

από Ολλανδία 817.846

% επί του συνόλου 2,6%

Top-3 προορισμοί το 2019 Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Διανυκτερεύσεων 2019 232.463.747

από Ολλανδία 7.572.542

% επί του συνόλου 3,3%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Σύνολο Εισπράξεων 2019 17.679.915.650

από Ολλανδία 533.838.003

% επί του συνόλου 3,0%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

https://insete.gr/eiserxomenos-tourismos/
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Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την 
ολλανδική αγορά το 2019 ανέρχεται στα 
€ 652,7, υψηλότερη κατά 15,7% από την ΜΚΔ 
που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας 
(€ 564,0). Την περίοδο 2017-2019 η ΜΚΔ των 
τουριστών από την Ολλανδία κατέγραψε 
μείωση κατά -3,4% (από € 675,7 το 2017 σε 
€ 652,7 το 2019). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση των 
τουριστών από την Ολλανδία το 2019 είναι 
χαμηλότερη κατά 7,3% από αυτή που 
καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (€ 70,5
έναντι € 76,1). Την περίοδο 2017-2019 η Μέση 
Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση των τουριστών 
από την Ολλανδία κατέγραψε μείωση κατά 
-6,2% (από € 75,1 το 2017 σε € 70,5 το 2019). 

Όσον αφορά την Μέση Διάρκεια Παραμονής, οι 
τουρίστες από την Ολλανδία πραγματοποίησαν 
το 2019 κατά μέσο όρο 9,3 διανυκτερεύσεις
(24,9% υψηλότερα από τον μέσο όρο της 
χώρας, 7,4 διανυκτερεύσεις). Η Μέση 
Διάρκεια Παραμονής των τουριστών από την 
Ολλανδία κατέγραψε την περίοδο 2017-2019 
αύξηση κατά +3,0% (από 9,0 διανυκτερεύσεις
το 2017 σε 9,3 διανυκτερεύσεις το 2019).

Συνεπώς, την περίοδο 2017-2019 η μείωση 
στην ΜΚΔ των τουριστών από την Ολλανδία 
οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην μείωση που 
κατέγραψε η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 
αφού η Μέση Διάρκεια Παραμονής σημείωσε 
αύξηση.

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο 
σύνολο το εξεταζόμενων αγορών, η αγορά της 
Ολλανδίας είναι μια από τις 4 αγορές (μαζί με 
Αυστραλία, Βουλγαρία και Τουρκία) που 
κατέγραψαν μείωση της ΜΔΔ την περίοδο 
2017-2019.

Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στην 

Ελλάδα το 2019
564,0

από Ολλανδία 652,7

% του Μ.Ο της χώρας 115,7%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση 

στην Ελλάδα το 2019
76,1

από Ολλανδία 70,5

% του Μ.Ο της χώρας 92,7%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Μέση Διάρκεια Παραμονής στην 

Ελλάδα το 2019
7,4

από Ολλανδία 9,3

% του Μ.Ο της χώρας 124,9%

Πηγή: Τ τΕ  - Επεξεργασία INSETE Intelligence


