
 

 

 

 

7x De leukste stedentrips voor het najaar 

Kerstshoppen in Londen, zonnige terrasjes pakken in Lissabon en Rome of genieten van de Indian 

Summer in New York. Holidayguru zet de leukste stedentrips voor dit najaar op een rij! 

Wist je dat het najaar de beste reistijd is voor een stedentrip? Of je nu de leukste kerstmarkten van 

Europa af wilt struinen of nog even lekker wilt genieten van een najaarszonnetje, zorg dat je de 

komende maanden een leuke stedentrip in je agenda hebt staan. Waar naartoe? Onderstaand lijstje van 

de Holidayguru helpt jou met kiezen!  

1. Londen 
Waar kun je beter kerstinkopen doen dan in bruisend Londen? Sla je slag op het feestelijk 

versierde Oxford Street, slenter langs de indrukwekkende etalages van de luxe warenhuizen op 

Regent Street en vergeet natuurlijk ook niet een bezoekje te brengen aan het Winter 

Wonderland in Hyde Park. Dit is echt ‘the most wonderful time of the year’ in Londen! 

 

2. Lissabon 
Het najaar vormt samen met het voorjaar de beste reistijd voor een stedentrip naar Lissabon. 

Het is lekker zonnig en warm - maar niet bloedheet - en de prijzen van vluchten en hotels liggen 

een stuk lager. In november of december lekker op een terrasje zitten in Lissabon, dat klinkt 

goed, toch? 

 

3. Rome 
Nog eentje in de categorie zonnige winterbreaks: Rome! De Italiaanse hoofdstad wordt in het 

hoogseizoen overspoeld met toeristen. Wil jij in alle rust door de smalle straatjes slenteren en 

het Coloseum en het Pantheon bewonderen, ga dan in het najaar op stedentrip naar Rome. Oh 

en die pasta’s, pizza en ijsjes? Die smaken het hele jaar door verrukkelijk! 😉  

 

4. New York 
De herfstkleuren in Central Park, de Thanksgiving Parade langs Macy’s, de beroemde 

schaatsbaan bij Rockefeller Center...de Indian Summer in New York is magisch! Bezoek de Big 

Apple net voor of juist tijdens de kerstperiode en beleef een ongelofelijke tijd in de city that 

never sleeps.  

 

5. Dubai 
Vanaf november breekt de beste reistijd voor Dubai aan. Met temperaturen tussen de 25 en 30 

graden is de winter het perfecte moment voor een stedentrip-zonvakantie combi in Dubai. 

Wissel relaxen op het strand af met winkelen in de gigantisch grote winkelcentra en bewonder 

natuurlijk het uitzicht vanaf de Burj Khalifa.  

https://www.holidayguru.nl/
https://www.holidayguru.nl/reiskalender/beste-reistijd/
https://www.holidayguru.nl/
https://www.holidayguru.nl/reiskalender/beste-reistijd-dubai/


 

6. Parijs 
Geniet van het najaarszonnetje op een Parijs terrasje. Wijntje erbij en vanachter je zonnebril 

lekker mensen kijken! Boek je stedentrip naar Parijs in het najaar en profiteer van 

laagseizoenprijzen en kortere rijen bij bekende bezienswaardigheden en musea.  

 

7. Boedapest 
In het najaar kun je echt voor een prikje op stedentrip naar Boedapest én de stad is echt 

prachtig in de wintermaanden. Warm je op met een glühwein bij een van de kerstmarkten of in 

een van de wereldberoemde thermale baden van Boedapest. Genieten!  

 

Op zoek naar nog meer reisinspiratie voor dit najaar? Neem een kijkje in de reiskalender van de 

Holidayguru waar je de beste reistijd voor tientallen bestemmingen én de beste 

vakantiebestemmingen per maand vindt.  

Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Willeke van Doorn 

(willeke.van.doorn@un-iq.de) voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere 

vragen over reizen en/of Holidayguru.  

 
Over Holidayguru.nl  
Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 miljoen 
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 
opgericht. Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en 
de internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 180 
medewerkers werken voor deze start-up, verspreid over drie vestigingen.  
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