
Holidayguru tipt de beste vakantiebestemmingen voor augustus  

Heb je zin om deze maand nog op reis te gaan naar een zonnig en tropisch oord? Of wil je juist even aan 

de hittegolf in Nederland ontsnappen met een reisje naar een koelere bestemming? Holidayguru zet in 

deze top 5 de beste vakantiebestemmingen voor augustus op een rij.  

1. Mallorca 

Het zonovergoten Spaanse eiland Mallorca is een van de top vakantiebestemmingen van 

augustus. Het warme klimaat, de uitgestrekte stranden en de helderblauwe zee lenen zich 

uitstekend voor een reis met het gezin of een goedkope last-minute vakantie. De temperatuur 

daalt in augustus vrijwel nooit onder de 20 graden en de neerslag is minimaal. Ideaal voor lange 

dagen aan het strand en eindeloze waterpret in zee! 

 

2. Kreta 
Ga je liever naar Griekenland, boek dan een vakantie naar het veelzijdige Kreta. Werk aan je 

kleurtje op het roze zand van Elafonissi Beach, bezoek de historische bezienswaardigheden van 

hoofdstad Heraklion en dans totdat de zon weer opkomt tijdens een van de pool parties op Star 

Beach. En het beste van dit alles? Op Kreta geniet je in augustus van maar liefst 12 zonuren per 

dag!  

 

3. IJsland 

Kun je na deze hittegolf in Nederland wel wat verkoeling gebruiken? Ga naar IJsland! Augustus is 

een van de beste maanden om dit unieke eiland te bezoeken. Stap in het vliegtuig naar 

Reykjavik en maak een rondreis langs de zwarte stranden, borrelende vulkanen en kletterende 

watervallen van IJsland.  

 

4. Kroatië 
Breng je zomervakantie door aan de Adriatische Zee in Kroatië waar je voor weinig geld geniet 

van een een heerlijk zonnig klimaat en de mooiste zandstranden. Kroatië is een van de beste én 

goedkoopste vakantiebestemmingen voor augustus. Ontspan in het zonnetje aan de kust of trek 

het binnenland in en bewonder de imposante watervallen van het Krka National Park. 

 

5. Londen 
Zin in een citytrip? Stap in de trein of op het vliegtuig naar de stad van de rode dubbeldekkers, 

Buckingham Palace en Meghan en Harry voor een zomerse citytrip. In augustus is de gemiddelde 

temperatuur in Londen aangenaam en regent het minder dan in het najaar en de winter. Perfect 

voor een stedentrip! 

Benieuwd naar de beste vakantiebestemmingen voor andere maanden? In de reiskalender van de 

Holidayguru vind je de beste vakantiebestemmingen per maand!   

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.  

 

https://www.holidayguru.nl/reiskalender/vakantiebestemmingen-augustus/
https://www.holidayguru.nl/reiskalender/vakantiebestemmingen-augustus/


 
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.  
 
 
Uitgever:        Contact:  
UNIQ GmbH        Willeke van Doorn  
Rhenus Platz 2       PR Holidayguru NL  
59439 Holzwickede       E-mail: willeke.van.doorn@un-iq.de  
www.un-iq.de        
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