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Vakantie-apps/-websites 
SeniorWeb Vakantie-webinar 

In het Vakantie-webinar van SeniorWeb, gegeven op 3 maart en terug te kijken via onze website 
(www.seniorweb.nl/vakantie) of op YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=Cd2v4q3xhK8), zijn verschillende websites en apps aan 
bod gekomen. In dit document vindt u deze overzichtelijk bij elkaar. 

Voorpret/oriëntatie 
• Lonely Planet (reisgids): https://lonelyplanet.nl/  
• Pinterest of andere zoekmachines > gebruik zoektermen als: 'reisbestemmingen' of 

‘reisinspiratie’: www.seniorweb.nl/artikel/basis-van-pinterest en https://nl.pinterest.com/  
• De Reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.seniorweb.nl/tip/waar-kan-

ik-naartoe-op-vakantie in België 
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen  

• SGR.nl (garantie op de geboekte vakantie): https://www.sgr.nl/   
• Vervoer: 

o Skyscanner.nl (vliegtickets vergelijken – ook als app beschikbaar): 
https://www.seniorweb.nl/artikel/skyscanner-vliegtickets-zoeken-online en 
https://www.skyscanner.nl/  

o NS International: https://www.seniorweb.nl/artikel/reizen-met-ns-international en 
https://www.nsinternational.com/nl  

o Trainline.com: https://www.seniorweb.nl/artikel/europese-treinreizen-boeken-via-
trainline en https://www.thetrainline.com/nl  

o Directferries.nl (boten naar buitenland): https://www.directferries.nl/ 
o Visitwadden.nl (boten naar wadden): 

https://www.visitwadden.nl/nl/bezoeken/overtochten  
• Overnachtingen: 

o Booking.com: https://www.seniorweb.nl/artikel/accommodatie-boeken-via-booking en 
https://www.booking.com/  

o Hotels.nl: https://hotels.nl/  
o Airbnb.nl: https://www.airbnb.nl/  
o Origineelovernachten.nl: https://origineelovernachten.nl/  
o Vipio.com: https://www.vipio.com/nl  
o Srprs.me (verrassingsreis): https://srprs.me/nl  

• Groepsreizen: 
o Snp.nl: https://www.snp.nl/  
o Koningaap.nl: https://koningaap.nl/  
o Sawadee.nl: https://www.sawadee.nl/  
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Onderweg in eigen land of het buitenland 
• Lokale activiteiten opzoeken: 

o Tripadvisor: https://www.tripadvisor.nl/  
o GetYourGuide: https://www.getyourguide.nl/  

• Wandelapps:  
o AllTrails: In de Play Store (voor Android) en in de App Store (voor iPad/iPhone). 
o Natuur Routes: https://www.seniorweb.nl/artikel/wandelroutes-vinden-en-

volgen-met-apps en https://www.natuurmonumenten.nl/routes  
o NS-wandelingen: https://www.seniorweb.nl/artikel/wandelroutes-vinden-en-

volgen-met-apps en https://www.wandelnet.nl/ov-wandelingen  
• Navigatie: 

o TomTom (de app is 30 dagen gratis te gebruiken, daarna moet u betalen): 
https://www.tomtom.com/nl_nl/navigation/mobile-apps/go-navigation-app/  

o Google Maps: https://www.seniorweb.nl/tip/route-plannen-met-google-maps en  
https://www.google.nl/maps  

o Routeplanner België: https://www.delijn.be/nl/routeplanner/  
o Openbaar vervoer België: 

https://www.belgium.be/nl/mobiliteit/openbaar_vervoer  
• Vertaal-apps: 

o Google Translate: https://www.seniorweb.nl/tip/alles-vertalen-google-translate-
app en https://translate.google.com/?hl=nl  

o Microsoft Vertaler: https://www.microsoft.com/nl-nl/translator/  

Napret 
• Fotoboek maken via Google Foto’s: https://www.seniorweb.nl/artikel/maak-een-

fotoboek-via-google-foto-s  
• Welke afdrukcentrale voor foto’s en albums?: https://www.seniorweb.nl/artikel/welke-

afdrukcentrale-voor-foto-s-en-albums  
• Foto’s bewerken: https://www.seniorweb.nl/onderwerp/fotos-bewerken  

Wilt u meer informatie over handige tips voor in de vakantieperiode? Ga naar 
www.seniorweb.nl/vakantie Wilt u meedoen met de vakantie-challenge? Ga naar 
https://www.seniorweb.nl/challenge-vakantie  
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