
10 teleurstellende bestemmingen 
  
Laat je zuurverdiende vakantiedagen niet verpesten. Deze populaire, maar teleurstellende 
bestemmingen laat je beter links liggen. 
  
Gibraltar 
Combineer het slechtste van Groot-Brittannië met dat van Spanje en je hebt Gibraltar. Enerzijds 
zit het gebied afgeladen vol met toeristen. Anderzijds valt er niet meer te zien dan de bekende 
rots, enkele nep pubs en een troep berberapen die je maar al te graag bestelen. 
  
Niagarawatervallen, NY 
Een bezoekje brengen aan de Niagarawatervallen? Zeker doen, maar dan wel in Canada. Daar 
heb je namelijk het beste zicht op de drie watervallen. Vanuit New York is het helaas minder 
spectaculair. 
  
Temple Bar 
Dublin heeft veel meer te bieden dan de typische Ierse pubs. Denk aan het Dublin Castle, de 
prachtige architectuur, de gerenoveerde universiteiten en de talloze groene plekken. Toch trekt 
vooral de Temple Bar buurt heel wat toeristen. Een pint pakken doe je dan ook beter buiten 
deze buurt. Je ontsnapt er immers niet aan dronken toeristen. 
  
Hollywood 
Hollywood lijkt wel een sprookje, maar schijn bedriegt. Tinseltown is immers overspoeld met 
agressieve imitators die geld eisen in ruil voor een foto. Andere bezienswaardigheden als de 
Walk of Fame en het Hollywood Wax Museum lonen ook niet de moeite. 
  
Nassau, Bahamas 
Talrijke cruiseschepen meren aan in Nassau. Daardoor ontvangt de stad jaarlijks meer dan 1 
miljoen cruisepassagiers. De drukte en het asociaal gedrag van de passagiers maken de stad 
een absolute afrader. 
  
Liberty Island 
Geduld is een schone deugd voor wie naar Liberty Island wil. Je bezoek zal immers in teken 
staan van wachtrijen. Voor alles is het aanschuiven geblazen, van de aankoop van tickets tot 
het verlaten van de veerboot. Eens aangekomen moet je ook nog de drukte op het eiland 
trotseren. 
  
Frankfurt 
Frankfurt mag dan het voornaamste financiële centrum van Duitsland zijn, verder valt er weinig 
te beleven. Een citytrip naar deze Duitse stad kan je dus al schrappen. 



  
Walt Disney World, Florida 
$99 betalen om je te laten omringen door andermans kinderen en volwassenen die van Disney 
houden? Liever niet. De entreeprijs is trouwens niet het enige prijzige aan Walt Disney World. 
Voor alles betaal je een serieuze toeslag binnen het park. 
  
Casablanca 
Veel vluchten naar Marokko landen in Casablanca, maar laat een uitje in de stad toch maar 
achterwege. Casablanca staat namelijk bekend als zielloos door de vele kantoorgebouwen. 
  
Las Vegas 
Las Vegas kreeg niet zomaar de naam "stad van de kitsch" mee. Bezoek om drie uur 's morgens een 

casino en je begrijpt meteen waarom. Je droomvakantie associeer je waarschijnlijk niet met 

TL-verlichting, een dikke waas van sigarettenrook en de geur van wanhoop. Bovendien verlies je er meer 

geld dan dat je er wint, of het nu gaat om gokken, duur voedsel of prijzige show tickets.  


