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Op vakantie in Rome
Wat doe jij als je niet naar school
hoeft? Ga je dan voetballen of duik
je liever het zwembad in? Wat
mensen in hun vrije tijd voor hun
plezier doen, heet recreatie. Als
mensen wat langer vrij zijn, gaan ze
soms ook voor hun plezier op reis.
Dat heet toerisme. Veel mensen
houden ervan om dan steden te
bezoeken. Vooral in oude steden is
vaak veel te zien. Neem nou Rome,
de hoofdstad van Italië. Daar staan
niet alleen gebouwen uit de

Het Colosseum is een belangrijke
bezienswaardigheid in Rome.

het toerisme
Als mensen in hun vrije tijd voor hun plezier andere
plaatsen bezoeken.

Romeinse tijd, maar ook mooi
versierde kerken, het paleis van de
paus en bijzondere musea. Ieder
jaar bezoeken 12 miljoen mensen
de stad, terwijl er 3 miljoen mensen
wonen. Voor al die toeristen
moeten voorzieningen zijn, zoals
hotels en restaurants. Goed
openbaar vervoer is ook belangrijk
voor het toerisme. Rome is een
toeristische bestemming, omdat er
veel bezienswaardigheden zijn, net
als in Parijs, Londen en Amsterdam.

de bestemming
Het doel van een reis, daar waar iemand naartoe wil.

de paus
Het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk.

Toeristen gaan niet alleen naar
grote steden. De Griekse eilanden,
de Italiaanse bergen en de Spaanse
stranden trekken ook veel toeristen.
Voor de bewoners van deze
toeristische gebieden is toerisme
een belangrijke inkomstenbron,
een manier om geld te verdienen.
Toeristen geven immers hun geld
uit in hotels, restaurants en
souvenirwinkels. Er zijn
badmeesters nodig, koks,
kamermeisjes en gidsen. Toerisme

betekent voor veel mensen werk,
maar er zijn ook nadelen. Waar veel
mensen zijn, is vaak ook veel
vervuiling. Vroeger lagen er aan de
Middellandse Zee kleine stille
vissersdorpjes. Toen er steeds meer
toeristen kwamen, werden er in
korte tijd hotels, restaurants,
winkels en disco’s gebouwd. Bossen
en landbouwgrond verdwenen en
smalle rustige wegen werden brede
drukke snelwegen. Nu is het is er
allang niet meer rustig en schoon.

het toeristisch gebied
Een gebied of plaats waar veel toeristen komen.
de inkomstenbron
Iets waarmee je geld verdient, zoals het verkopen
van ijs.

Door het toerisme is er veel
veranderd aan de Spaanse kust.

het souvenir
Een aandenken aan een toeristische bestemming.
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Meer dan Rome
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Wintersport in de Alpen

Door de wintersport zijn
berglandschappen vaak flink veranderd.

De meeste toeristen gaan in de
zomer op pad, maar ook ‘s winters
is er van alles te doen. Vooral in de
bergen, zoals de Alpen, want daar
ligt dan sneeuw. Veel mensen vinden
het heerlijk om over besneeuwde
hellingen naar beneden te skiën of te
snowboarden. Deze wintersporten
zijn erg populair. Voor deze sporten
zijn grote skipistes aangelegd met
hotels en skiliften. Er zijn ook
nadelen. Voor de aanleg van de
pistes werd bos op de berghellingen

de helling
Iets dat schuin op- of afloopt.
de erosie
Het wegspoelen of wegwaaien van grond door regen
of wind.

gekapt. Bomen houden de grond
vast met hun wortels. Zonder
bomen spoelt veel grond weg met
de regen. Dat heet erosie.
Bovendien schuift sneeuw op een
kale helling gemakkelijker omlaag
dan op een helling met bomen. Als
grote hoeveelheden sneeuw ineens
gaan schuiven, ontstaat er een
lawine. Lawines komen vooral
buiten de pistes voor, waar de
sneeuw los ligt. Ze zijn
levensgevaarlijk.

de lawine
Veel sneeuw die plotseling langs de berg naar
beneden komt en schade veroorzaakt.
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Watersport in Kroatië
Op snikhete dagen zijn de
stranden overvol en staan er rijen
mensen voor de ingang van het
zwembad. Want als het warm is,
zijn de meeste mensen het liefst in
de buurt van water. Daarom gaan
veel toeristen ‘s zomers naar
Kroatië: het is er warm en het ligt
aan zee. Ze luieren op het strand,
of zijn juist lekker actief bezig met
zwemmen, snorkelen, surfen of
andere watersporten. Voor de
toeristen zijn er voldoende

voorzieningen, zodat het hen aan
niets ontbreekt. Er zijn terrasjes,
winkeltjes en snackbars. Ook om
te overnachten is er voldoende
accommodatie in de vorm van
hotels, appartementen,
vakantiehuisjes en campings.
Vooral tijdens de zomervakantie is
het erg druk. In deze periode, het
hoogseizoen, werken de Kroaten
heel erg hard. Als de toeristen weer
weg zijn, is er voor hen ook minder
werk en verdienen ze minder geld.

de accommodatie
Alles waarin toeristen kunnen overnachten, zoals
hotels, appartementen, vakantiehuisjes en campings.

Water, strand en zon: dat trekt toeristen
naar Kroatië.

het hoogseizoen
De periode in het jaar waarin de meeste toeristen een
gebied bezoeken.

