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Qüestionari

1. Tenies un viatge reservat? Ha estat cancel·lat? Tens o tenies intenció de reservar un viatge durant el 2020?

2. Si el teu viatge no s'ha cancel·lat, com et sents respecte el viatge reservat?

3. Si el teu viatge s'ha cancel·lat, què en penses de la solució d'obtenir un val de viatge bescanviable fins finals d’any?

4. Com reserves els viatges normalment? Com reservaràs el proper viatge?

5. Quin tipus de viatge tenies previst realitzar aquest any? Quin tipus de viatge faràs quan es pugui tornar a viatjar?

6. Durant quin/s mes/os tenies previst viatjar? Durant quin/s mes/os penses fer-ho quan es pugui tornar a viatjar?

7. A quina destinació tenies previst viatjar? A quina destinació voldràs viatjar quan es pugui fer de nou?

8. Ajustaràs el pressupost previst per viatjar aquest any degut a la crisi del Covid-19?

9. La situació actual et farà viatjar menys aquest any? Per quin motiu?

10. Quines fonts utilitzes per informar-te sobre les mesures adoptades referents al turisme i la possibilitat de viatjar?



Com es viatjarà després del Covid-19

• S'observa una baixada dels viatges en avió (-7%), però la majoria dels belgues continuarà optant pels viatges en avió
i en cotxe (60% del total).

• El més destacable és la major intenció de fer vacances al propi país, que passaria a respresentar el 17% del total.



En quin mes de l'any es viatjarà?

• L'11% dels participants
a l'enquesta prefereix
aplaçar el seu viatge a 
l'any que ve.

• Entre els que encara estan
disposats a viatjar durant
el 2020, la majoria voldria
fer-ho a la tardor, 
especialment al setembre
(20% del total)



A quines destinacions es viatjarà?

• En general, no s'observen canvis significatius quant a les destinacions preferides. Només s'observa una disminució del
3% per a Italia i per Espanya, que no es compensa amb l'augment de l'1% de Grècia i de Països Baixos. La pèrdua
d'Itàlia i d'Espanya s'explica, sobretot, per l'11% que ha decidit posposar el seu viatge al 2021.



De quin pressupost es disposarà?

• El pressupost destinat a 
vacances no sembla afectat i el 
70% mantindrà el pressupost
inicial (tot i que molts belgues es 
troben en situació d'atur
temporal).

• Un 25% dels enquestats si 
pensen que el reduiran.



Com es farà la reserva?

• S'observa un lleuger augment en la 
intenció de reservar les vacances a través 
d'un TTOO o AAVV, i una lleugera
disminuació en la intenció de reservar-les 
per compte propi.

• Sí que es produieix un increment més
important (11%) en la intenció de 
contractar una assegurança pels popers
viatges.


