
10 Must-have gratis apps voor op vakantie  

 

De vakantie staat voor de deur en je telefoon gaat natuurlijk overal mee naar toe. Nu kan je in 

Europa gemakkelijk de hele dag internetten, maar het is toch handig om vooraf een aantal 

essentiële apps te downloaden zodat jij alles bij de hand hebt tijdens je vakantie. Hieronder vind 

je de 10 must-have apps voor op vakantie: 

 

- CityMaps2Go: Download gemakkelijk de stad of het land waar je naartoe gaat, sla je 

hotel en belangrijke plaatsen op en je kan zelfs offline je weg terug naar je bed vinden. 

Je vindt hier ook gemakkelijk de dichtstbijzijnde pinautomaten (ATM).  

 

- XE Currency: Geeft je een actueel overzicht van hoeveel bijvoorbeeld 26.732 

Vietnamese dong nou eigenlijk is (slechts 1 euro). De koersen blijven up-to-date omdat 

de app online de juiste koersen bijwerkt, waarna je de app offline kan gebruiken. 

 

- Polarsteps: Niet alleen handig voor jezelf om bij te houden waar je bent geweest en wat 

je daar hebt gedaan, maar ook voor het thuisfront fijn om mee te lezen hoe jij het op je 

reis hebt. Vergeet niet foto’s en notities op te slaan bij elke bestemming! 

 

- Trail Waller: Het kost misschien even wat tijd om al je uitgaven apart in te voeren in 

deze app, maar dan heb je wel een compleet overzicht van wat je waarvoor hebt 

uitgegeven. Wanneer je een budget instelt, dan geeft deze app ook aan of je wel of niet 

op je centjes moet letten! 

 

- Splitwise / Splittr: Ga je met een groep vrienden op vakantie? Dan zijn deze apps 

ideaal om de kosten gemakkelijk te verdelen wanneer je gezamenlijke aankopen doet! 

 

- WiFi Finder: Je kan nu gemakkelijk offline de gratis WiFi punten bij jou in de buurt 

vinden! Handig wanneer je compleet verdwaald door je vakantiebestemming wandelt! 

 

- Google Translate: Nooit meer jezelf duidelijk hoeven maken met zwaaiende handen en 

vreemde gezichten! Met de Google Translate app vertaal je gemakkelijk zinnen, en je 

kan je camera ook voor een bord/tekst houden voor een vertaling! Handig toch? 
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