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Opgave 6  Bali, een tropisch vakantieparadijs 
 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 
 
Jaarlijks komen ruim twee miljoen toeristen uit de hele wereld naar het 
vakantieparadijs Bali. Zij komen vooral vanwege de stranden, de vele tempels 
en de fraaie landschappen met vulkanen en sawa’s, of om te genieten van de 
Balinese dansen en muziek. 
 
Gebruik bron 1. 
De landen waaruit de meeste toeristen op Bali afkomstig zijn, hebben twee 
gemeenschappelijke kenmerken. Aan de hand van deze kenmerken kun je 
verklaren waarom Bali juist uit deze landen de meeste toeristen aantrekt.  

2p 20 Welke twee kenmerken zijn dit?  
 
Gebruik bron 1. 
Vergelijk de gegevens voor Duitsland en Nederland met elkaar.  

2p 21 Wat is er opmerkelijk aan het aantal Nederlandse toeristen op Bali?  
Geef hiervoor de historische reden.  
 
Gebruik bron 2.  

2p 22 Welke periode van drie maanden is het meest geschikt voor een strandvakantie 
op Bali?  
Motiveer je antwoord. 
 
Gebruik bron 1. 
Het toeristenbureau van Bali wil graag meer toeristen aantrekken uit Aziatische 
landen.  

3p 23 Op welk Aziatisch land uit bron 1 zou het toeristenbureau van Bali zich het beste 
kunnen richten als het in de nabije toekomst flink wat extra toeristen wil 
aantrekken?  
Beargumenteer je keuze met behulp van een combinatie van twee gegevens uit 
De Grote Bosatlas Statistiek van het door jou gekozen land.  
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bron 1 
 
Buitenlandse toeristen op Bali in 2009 
 
land van herkomst aantal % 
Australië    446.042  20,0 
Japan    319.473  14,3 
China    199.538    9,0 
Maleisië    132.835    6,0 
Zuid-Korea    123.879    6,6 
Taiwan    119.413    5,4 
Frankrijk    110.244    4,9 
Verenigd Koninkrijk      92.898    4,1 
Duitsland      74.678    3,4 
Nederland      74.409    3,3 
Overige landen    462.526  23,0 
Totaal aantal toeristen 2.229.945 100 

 
 vrij naar: www.balitourismboard.org 
 
bron 2 
 
Neerslaggrafiek van Bali  
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 vrij naar: De Grote Bosatlas, 53e druk 
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