Glamping 2.0

Gemak en beleving doorslaggevend
Glamping. Een relatief nieuw fenomeen is bezig met een opmars;
steeds meer Nederlanders zien de voordelen van glamping zoals
gemak en luxe, maar inmiddels ook als ultieme beleving. Oftewel,
de opmars van glamping 2.0. Van het kamperen dat we vroeger met
onze ouders deden tot de luxe thema accommodaties van nu. Ter
introductie van de website Glampings hebben we de belangrijkste
facts en figures rondom glamping op een rijtje gezet.

Glamping, wanneer
startte het in
Nederland?

Glamping,
wat is het?
Glamping (oftewel, glamorous camping) is kamperen in een unieke
accommodatie die volledig verzorgd
klaarstaat bij aankomst. Dit gecombineerd met luxe faciliteiten of een
bijzondere kampeerbeleving.

Glamping werd vanaf 2009 opgepikt
en beleefde in 2015 definitief haar
doorbraak in Nederland.

Glamping, waar
komt het vandaan?
De wortels van Glamping liggen in het
begin van 1900, bij Europese en Amerikaanse safari’s in Afrika. Vermogende
reizigers gewend aan comfort en luxe
wilden deze levensstijl tijdens het
kamperen niet opgeven.
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Glamping, samenstelling gezelschap
9%
4 personen - 40%

22%

2 personen - 22%

40%

5 personen – 29%
Overig - 9%

29%

Populairste glamping
bestemmingen
onder Nederlanders
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In Nederland:
1
1. Zeeland
2. Veluwe
3. Texel

In buitenland

2. Frankrijk

1. Italië

3. België

In welk land wordt het meest gezocht
binnen Google op “glamping”?

1. Ierland

2. Verenigd Koninkrijk

3. Slovenië

4. Nederland

5. Nieuw Zeeland

GLAMPING FACTS
Glamping, gemiddelde prijs?

Glamping, locatie wensen
1. Bijzonderheid van locatie
2. Rustige omgeving en privacy
3. Voldoende leefruimte
4. Wifi

160 euro per nacht/
accommodatie

Glamping, wanneer?

GLAMPING BUZZ

1420
De zomermaanden juli & augustus
zijn het meest populair
om te “glamperen”

In de vakantiemaanden juli & augustus 2016
zijn er meer dan 1420 Nederlandse berichten
verschenen op online & social media over
“glamping”

Glamping, meest extreme en
bijzondere locaties
BuUbble
IJsland

http://www.buubble.com
Transparante bolvormige tent
midden in de natuur

W New York
Verenigde staten

http://www.wnewyork.com/en/glamping
Glamperen op een rooftop
in New York

Free Spirit Spheres
Canada

http://freespiritspheres.com
De ultieme boomhut
ervaring

Lushna Villa
Verenigde staten

http://www.glamping-lushna.com/
Luxe en zeer originele glamping
accommodaties

ZELF GENIETEN VAN DE ULTIEME
GLAMPING ERVARING?
Bezoek glampings.nl voor inspiratie en de mooiste locaties.
© Glampings.nl - https://glampings.nl

GEBRUIKTE BRONNEN

Vacanceselect

https://www.vacanceselect.com/nl/nationale-campingonderzoek-2016

ANW

http://anw.inl.nl/article/glamping

Love to camp

http://lovetocamp.nl/top-10/5-voordelen-van-glamping/

Buubble

http://www.buubble.com

W New York

http://www.wnewyork.com/en/glamping

Free Spirit Spheres

http://freespiritspheres.com

Lushna Villas

http://www.glamping-lushna.com/

Google Trends

https://www.google.nl/trends/

Clipit

http://ww.clipit.nl

Glampings.nl

https://glampings.nl

