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Descripció general 
del mercat
L’any 2015 s’ha produït una suau recuperació de l’economia, 
amb un 1,6% de creixement del PIB i una taxa d’atur que se 
situa entorn del 7%; l’índex de preus al consum ha crescut 
només un 0,2%.

El sector turístic ha reflectit aquesta millora i, per primera 
vegada des del 2011, el volum de viatges ha augmentat, en-
cara que tímidament (+1,5%).

El 86% dels holandesos fa habitualment les seves vacances 
a l’estranger; aquest percentatge és probablement dels més 
alts entre els països d’Europa. L’Estat espanyol s’ha situat 
en segona posició com a destinació de vacances d’estiu, 
just darrere de França. Altres destinacions populars són Ale-
manya, Itàlia i Grècia.

Catalunya és la principal destinació dels turistes holandesos 
que viatgen a Espanya, ja que acull el 29,5% del total. L’any 
2014 Catalunya va rebre 800.000 turistes holandesos. L’esta-
da mitjana va ser de 9,4 nits, la despesa total es va situar en 
597,8 milions € i la despesa mitjana per persona en 746,8 €.

Turistes

Pel que fa als criteris que més compten a l’hora de decidir 
la destinació de les vacances, destaquem el preu, un factor 
que els holandesos tenen molt en compte; efectivament, 
consulten i comparen ofertes intentant trobar les millors op-
cions. També els agrada conèixer coses noves (descobrir 
nous paisatges o experiències), i les destinacions amb un 
clima suau i assolellat.
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Intermediació

El grau d’intermediació al mercat holandès és significatiu. 
El 75% de les reserves es fan mitjançant intermediari; és a 
dir, mitjançant operadors turístics (23%) o altres empreses 
turístiques (52%). Les reserves efectuades directament al 
proveïdor representen el 25% restant.

En tot cas, són els canals on-line els que es confirmen com 
els més utilitzats a l’hora de fer reserves.

Quant al volum de negoci generat, els cinc principals opera-
dors turístics d’aquest mercat són TUI, Thomas Cook, Sun-
dio Group, Corendon i ANWB. Entre tots cinc concentren el 
65% del volum total de negoci a Holanda.

Cal destacar el bon posicionament d’alguns operadors que 
han aparegut en el mercat en anys recents i que han acon-
seguit situar-se ràpidament entre les 20 empreses que més 
facturen, com és el cas de TravelBird, Tix o Otravo (agrupa 
les plataformes Vliegtickets, World Ticket Center i Vliegtarie-
ven), tots ells treballant exclusivament on-line. Efectivament, 
les TIC han estat a la base de l’evolució i del dinamisme que 
s’observa en la intermediació del sector, amb la incorporació 
constant de noves fórmules de reserva (upselling, dynamic 
packaging, subhasta...).

Pel que fa a la venda minorista, en els darrers anys s’ha 
desenvolupat la figura del conseller de viatges independent, 
que organitza els viatges i les vacances a mida de cadascun 
dels seus clients (individuals o grups). Les associacions Tra-
vel Counsellors o Personal Touch Travel agrupen col·lectius 
importants d’aquests nous agents de viatges i han rebut 
diversos guardons i el reconeixement del sector pel seu en-
focament innovador.

Novetats operadors turístics:

— El grup TUI operarà a Europa amb una sola marca a partir 
del 2016: a Holanda, marques conegudes, com Arke o Ho-
lland International, desapareixeran en favor de la marca TUI.

— TUI es confirma com l’operador turístic més important als 
Països Baixos, tant pel volum de negoci com pel nombre de 
passatgers. Cal destacar que el 50% dels seus ingressos 
provenen de la venda on-line de paquets de vacances.

— Secret Escapes, un operador turístic de luxe d’origen ale-
many, comença a operar al mercat holandès amb ofertes 
per reservar en hotels exclusius.

— Amondo, també d’origen alemany, apareix al mercat com 
a nova xarxa d’agents de viatges independents (membre del 
grup Dutch Travel Services).
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Transports

El nombre i la freqüència de vols cap a Catalunya han anat 
augmentant en els darrers anys. Actualment hi ha 5 com-
panyies aèries que operen un total de 135 vols regulars des 
de quatre aeroports holandesos.

Vueling ja ha anunciat nous vols des d’Eindhoven i Maas- 
tricht a partir del mes d’abril de 2016. Transavia també ha 
anunciat més freqüència de vols des d’Eindhoven a les prin-
cipals destinacions MICE; en el cas de Barcelona, es passa-
rà de 8 a 12 vols setmanals.

Productes

En relació amb els productes preferits dels holandesos a 
l’hora de viatjar a Catalunya, destaquen el producte «sol i 
platja» (51%) i el producte «escapades a ciutats» (31%). 
Barcelona segueix sent una de les destinacions preferides i 
ocupa sempre les primeres posicions en els rànquings, fins 
i tot per davant de Londres, París i Roma. El turisme actiu 
i les vacances en entorns rurals i de muntanya desperten 
també un gran interès, raó per la qual és important potenciar 
aquest producte en el mercat holandès.

Pel que fa al producte «esports d’hivern», les destinacions 
franceses guanyen en popularitat en detriment de desti-
nacions tradicionals com Àustria o Suïssa. Les raons són 
dues fonamentalment: una gran oferta d’activitats comple-
mentàries a la pràctica de l’esquí (parapent, helicòpter...) i un 
accés fàcil i ràpid tant en tren (programa Ski-Thalys) com en 
avió (vols d’una durada màxima d’una hora i mitja). 

Mitjans de transport:

— La majoria dels holandesos viatgen en avió a Catalunya 
(50%), i la resta ho fan en cotxe particular ( 33%) i autocar 
(15%). 

—Molts holandesos utilitzen el cotxe per viatjar a 
Catalunya, per tant, podem identificar el  potencial del 
producte «itineraris».

Allotjament:

— En el cas de l’allotjament, el 45% s’allotja en hotels 
i el 20% en càmpings. El 16% escull el lloguer 
d’apartaments o cases rurals.

— Quant als periodes festius, el país es divideix en tres 
grans zones i fan les vacances de forma esglaonada a 
l’estiu (sis setmanes durant els mesos de juliol i agost), 
la tardor, el Nadal, el carnestoltes i la primera quinzena 
de maig.

Font: NIPO Research 2012
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