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Oplev verden på ny
Af: Susanne Nielsen

Flere og flere danskere pakker kufferterne, og 
rejser ud og oplever verden. Ikke alene rejser 
vi ud, men vi rejser også længere væk, og øn-
sker at opleve andre og anderledes kulturere. 
Flere flyselskaber er begyndt at lancerer ruter 
til eksotiske steder som Maldiverne, Sri Lanka 
og Mauritius, og priserne falder. Dermed bliver 
tidligere drømmedestinationer mere tilgæn-
gelige for flere mennesker. Desuden har man-
ge fået øjnene op for eksotiske rejsemål også i 
sommerhalvåret, hvor priserne i for eksempel 
Thailand er betydeligt lavere end om vinteren.

Vi vil have specielle oplevelser med os hjem 
i bagagen. For nogle betyder det at have spist 
middag med en lokal familie, mens andre væl-
ger Lesbos for at hjælpe de lokale indbyggere 
på øen med at komme sig efter den økonomi-
ske nedtur, da øen blev overvældet af strøm-
men af flygtninge i sommeren 2015.

Nysgerrige efter nye rejsemål
Danskerne drømte i 2015 om nye eksotiske rej-
semål og alternative måder at besøge charter-
destinationer på. Det viser en ny undersøgelse 
af samtlige 45 millioner danske rejsesøgninger 
foretaget i det forgange år gennem rejsesøge-
maskinen momondo.dk.

Danskernes rejsepræferencer ændrer sig hele 
tiden, og selvom kendte destinationer som 
London, Paris, New York og Bangkok stadig er 
populære, er vi alligevel nysgerrige efter at prø-
ve nye destinationer: ”Vores data peger på, at 
danskerne ikke altid vælger det, de plejer, når 
de skal ud og se verden. I 2015 har flere eksoti-
ske destinationer oplevet en ekstraordinær høj 
vækst i antallet af søgninger,” siger Lasse Skole 
Hansen, der er presseansvarlig for momondo 
og fortsætter: ”Det er blandt andet caribiske pa-
radisøer som Guadeloupe og Puerto Rico, som 
er vokset med henholdsvis 80 og 107 procent i 
forhold til 2014, samtidig med at søgningerne 
på Cuba vækster. Interessen for disse fjerne de-
stinationer skyldes, at danskerne har fået flere 
penge mellem hænderne det seneste år. Samti-
dig betyder direkte og relativt billige fly fra Dan-

mark til Caribien en øget opmærksomhed om 
regionen. Og så er der mange, der gerne vil se 
Cuba, før det amerikanske indrejseforbud bliver 
løftet.”

At charterdestinationer oplever ruteflyvækst 
er en anden iøjefaldende udvikling i dansker-
nes rejsesøgninger fra momondos 2015-data er, 
at traditionelle charterdestinationer som Mal-
lorca og Chania på Kreta oplevede en markant 
stigning: ”Vores brugere er danskere, der selv 
ønsker at planlægge og sammensætte deres 
ferie. Derfor er det interessant, at destinationer, 
som normalt er kendt for pakkerejser og char-
terturisme, oplever store søgestigninger. Det 
kan være en indikation på, at chartersegmentet 
har fået øjnene op for, at det ofte kan betale sig 
at sammensætte ferien selv,” siger Lasse Skole 
Hansen. Endelig viser momondos 2015-søgnin-
ger, at destinationer som Hamburg, Marrakech 
og Sri Lanka er nye feriefavoritter blandt dan-
skerne. Til gengæld har en vinterklassiker som 
Fort Lauderdale i Florida mistet pusten.

Bare pris og beliggenhed er i top
Beliggenhed, pris og antal hotelstjerner skal 
være i orden, når vi vælger hotel til ferien. Til 
gengæld er dansktalende personale, roomser-
vice og afstand til lufthavnen noget nær lige-
gyldigt. Det viser en undersøgelse foretaget af 
Apollo blandt 1.000 danskere fra hele landet.
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed er et 
mantra, der ikke kun gælder i ejendomsmæg-
lerbranchen. Det gælder tilsyneladende også, 
når vi danskere skal vælge og vrage mellem ud-
buddet af hoteller til vores kommende ferie.

Beliggenhed er nemlig det parameter, som 
flest danskere kigger på, når de browser hotel-
ler. For mere end seks ud af ti er beliggenheden 
således medafgørende for, om de ender med at 
bestille det ene hotel frem for alle de andre.

Næsten lige så mange har prisen som et af de-
res vigtigste parametre, når det rette feriehotel 
skal findes. Det viser en undersøgelse foretaget 
af Apollo blandt 1.000 danskere. 

God beliggenhed er central når vi danske-
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et tidspunkt besøgt USA (53 pct.).
New York City er den mest besøgte storby

Ifølge undersøgelsen er New York den mest 
besøgte amerikanske storby blandt danskerne. 
Hele 17 pct. af den voksne danske befolkning 
har spenderet feriedagene i storbyens gader.
USA’s solrige vestkyst har nu også tiltrukket 
danskernes opmærksomhed, da hver tiende 
dansker har været i Los Angeles (11 pct.) eller 
San Francisco (11 pct.). Derudover er Las Vegas 
(10 pct.), Hollywood (8 pct.) og Miami (8 pct.) 

med på listen over de amerikanske storbyer, 
som flest danskere har besøgt.

Når danskerne skal vælge feriedestination, 
falder valget tilsyneladende ofte på USA. Så-
ledes har over halvdelen af danskerne på et 
eller andet tidspunkt taget den lange vej over 
Atlanten for at besøge mulighedernes land. Og 
spørger man danskerne, hvad deres favoritat-
traktion i det store land er, er det især New Yorks 
attraktioner, der vækker begejstring. På toppen 
af listen over populære USA-attraktioner finder 
man Frihedsgudinden samt Empire State Buil-
ding – begge også beliggende på Manhattan. 
Frihedsgudinden blev opført på Liberty Island 

i 1886, og forbindes af amerikanerne med tan-
kerne om frihed, lighed og demokrati. Den 46 
meter høje statue besøges hvert år af over 5 
millioner mennesker.

Byernes by, Paris 
Hver tredje dansker peger på den franske ho-
vedstad som den mest romantiske. Søger man 
en romantisk storbyferie her til efteråret, er det 
tilsyneladende værd at lægge vejen forbi Pa-
ris. Ifølge danskerne er den franske hovedstad 
nemlig en af Europas mest romantiske storbyer. 
Rom og Venedig er ligeledes værd at besøge, 
hvis man er på udkig efter romantik. Det viser 
en ny undersøgelse foretaget af hoteleksperten 
Hotels.com blandt 1.500 danskere.

Efteråret er over os, og årstidens faldende 
temperaturer og de smukke changerende far-
ver på trækronerne langs fortovene gør tiden 
efter sommeren til et oplagt tidspunkt at tage 
på storbyferie. Og er man i år på udkig efter en 
romantisk én af slagsen, er der mange danske-
re, som har deres klare favorit.

Således mener hver tredje dansker (34 pct.), 
at Paris er blandt Europas mest romantiske stor-
byer. Det viser en ny undersøgelse foretaget af 

re taler om beliggenhed, handler det åben-
bart primært om at bo tæt på centrum og by-
liv. Mere end hver tredje (36 pct.) mener, at et 
centralt beliggende hotel 
er at foretrække, mens en 
strand i baghaven tiltaler 
rundt regnet hver fjerde 
(27 pct.). Til gengæld 
betyder afstand til luft-
havnen ikke det store. 
Blot 3 pct. lægger nemlig 
vægt på dette.

”Nice to have” vs. 
”need to have”

Der er ting der er rare at 
have, og så er der ting man 
bare må have når man en-
delig skal ud og rejse. Ef-
terhånden er  afstanden 
til lufthavnen fra hotellet  
ikke det eneste, som lig-
ger langt nede på listen, 
når hotellet til ferien skal 
udvælges.
Roomservice er således til-
syneladende ikke noget, 
særligt mange skeler til (2 
pct.), træningsfaciliteter er 
åbenbart mere ”nice to have” 
end ”need to have” (3 pct.), 
og dansktalende personale 
og/eller rejseledere, ligger 
heller ikke særlig højt på li-
sten over ting, vi prioriterer 
(8 pct.)

Vi vil spise ude, når vi rejser. 
”Der er ofte stor forskel på ens 
kriterier til hotel afhængigt af, 
om man bestiller hotel til char-
terferien, til storbyferien eller 
til den romantiske parferie. 
Det ser vi tydeligt, når vi er i 
dialog med vores rejsende. 
På de fleste typer rejser vil 
danskerne dog bl.a. gerne 
have mulighed for at spise 
ude frem for på værelset. Vi 
danskere har, sammenlignet 
med andre folkefærd, 
ikke den store kultur 

for at spise ude i dagligdagen, så når vi endelig 
holder ferie, vil vi gerne på restaurant,” fortæller 
Glenn Bisgaard, der er kommunikationschef for 
Apollo.

”Derudover ved vi, at mange af vores gæ-
ster ikke lægger deres træning på hylden, når 
de er på ferie. Men hvis man vælger et typisk 
storbyhotel, så vil træningsfaciliteterne også 
ofte være derefter, og i de tilfælde vil de fleste 
hellere medbringe løbesko og –tøj til en hurtig 
løbetur i byen, inden dagen gryr. Vi ved også, 
at vi danskere generelt set er så gode til andre 
sprog, at vi er ret ligeglade med, om det er en 

dansker, svensker eller englænder, der tager 
imod os på vores ferie. Vi er kendte i 

hele verden for vores sprogkund-
skaber, så vi er gode til at ge-
bærde os – også selvom der ikke 
står en dansktalende person og 
tager imod os i lufthavnen eller 
ved hotelskranken.”

USA, et populært rejsemål 
Hver anden dansker har besøgt mu-

lighedernes land, USA, og der er 
dermed en velbesøgt feri-

edestination. Således 
har halvdelen af 
danskere over 18 
år på et tidspunkt 

besøgt mulighe-
dernes land. Flest 

har været et smut 
forbi New York, men 

storbyerne langs vestky-
sten, Los Angeles og San 

Francisco, er også efter-
tragtede feriemål. Det viser 
en ny undersøgelse foreta-
get af hoteleksperten Hotels.
com blandt 1.500 danskere.

USA er et land med enorm 
mangfoldighed, både hvad 

angår geografi, natur, folke-
færd og kultur, hvilket gør 
det til en eftertragtet feriede-
stination. De fleste danskere 
har da også allerede taget tu-
ren over Atlanterhavet for at 
opleve ’Mulighedernes Land’ 
helt tæt på. Således har hver 

anden dansker over 18 år på 

Don’t be a 
tourist,be a 
traveller
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hoteleksperten Hotels.com blandt 1.500 dan-
skere.

Har man planer om at aflægge en af de mest 
romantiske byer i Europa en visit, skal man reg-
ne med at have den store pengepung frem – i 
hvert fald i fire af byerne. En hotelovernatning i 
Paris kostede i 1. halvår af 2014 gennemsnitligt 
1.069 kr., men til gengæld får man muligheden 
for bl.a. at opleve en fantastisk udsigt fra Eiffel-
tårnet, spise guddommelige crepes i Versailles 
og hænge ud ved broen Pont Neuf sammen 
med byens elegante franskmænd.

En hotelovernatning i Venedig kostede om-
trent det samme som i Paris (1.145 kr.), imens 
gennemsnitsprisen for en enkelt overnatning i 
årets 1. halvår i Rom lød på 949 kr. og 914 kr. i 
Barcelona. Er man både på udkig efter romantik 
og mere prisvenlige hoteller, er det Prag, man 
skal kaste sin kærlighed på. Foruden sin place-
ring som Europas fjerde mest romantiske stor-
by (8 pct.), kunne byen i gennemsnit tilbyde ho-
teller til 635 kr. per overnatning i 1. halvår 2014.

Spektakulære Sydafrika
At Sydafrika er en spektakulær destination er 
ingen nyhed, men det er på høje tid at anbefa-
le landet som en af verdens bedste destinatio-
ner. I Sydafrika, kan du tage på safari i nogle af 
Afrikas bedste nationalparker, deltage i en ræk-
ke spændende frivillige projekter, dykke med 
store hvide hajer, tage på vinsmagning, prøve 
elastikspring, lære at surfe eller kite surfe, tage 
på road trip og meget meget mere. Sydafri-
ka har alt hvad du behøver til en perfekt ferie! 
Desuden har Cape Town måske en af verdens 
smukkeste beliggenheder.

I sin simpleste betydning, betyder safari ”rej-
se”, men safari er meget mere end at rejse, safari 
er at opleve, safari er at jage øjeblikket, hvor alt 

synes at stå stille omkring én, hvor alt andet end 
dig og naturen omkring dig synes ligegyldig.
Livet bliver nemlig ikke udmålt efter, hvor man-
ge gange vi trækker vejret, men de oplevelser 
og steder der tager vejret fra os. Man kan ikke 
gå en eneste dag uden at have oplevet noget 
særligt, om det er solopgangen over savannen, 
hvor solen bader savannen med sine livgivende 
varme stråler, eller om det er løveungerne, der 
ligger og leger med nattens bytte, eller noget 
helt tredje. Hver dag på savannen er speciel, på 
sin helt egen måde. Du oplever aldrig det sam-
me to gange, du ser måske to løvejagter, men 
det er aldrig det samme, vejret og landskabet 
er også anderledes gang på gang.

Den oversøiske favorit Thailand 
Der er ingen tvivl om at Thailand  er en af dan-
skernes farvoritter. Selv om stadig flere har fået 
øjnene op for caribiske rejsemål som Punta 
Cana og Mexico, så er Thailand med Phuket i 
spidsen fortsat danskernes foretrukne oversøi-
ske rejsemål. Mens færre nordmænd og sven-
skere tog på ferie i Thailand i årets første ni må-
neder, voksede antallet af danske gæster med 
2,2 pct.

– Hele 121.171 danskere valgte fra januar til 
og med september at holde ferie i det populæ-
re land. Det er 2.605 flere end samme periode 
i 2013. Udviklingen overrasker, idet Thailand 
i foråret var præget af en del uro i form af de-
monstrationer og militærets overtagelse af re-
geringsmagten, siger kommunikationschef Tor-
ben Andersen fra Spies.
Selskabet har kun få pladser tilbage på årets 
sidste fire direkte flyvninger fra København til 
Phuket.

– Det er over 10 år siden, at en voldsom tsuna-
mi ramte Sydøstasien. Den 26. december , 2014  
var de danske og norske myndigheder gået 
sammen om en mindehøjtidelighed i Khao Lak 
nord for Phuket. Mange pårørende til tsunami-
ens ofre ventes til Thailand. Ønsker man at del-
tage i den dansk/norske mindehøjtidelighed, 
beder Udenrigsministeriet om ens tilmelding 
på bkkam@um.dk, siger kommunikationschef 
Torben Andersen.

Antallet af nordiske turister til Thailand faldt i 
årets ni første måneder med 0,9 pct. til 535.867. 
Sverige gik tilbage med 4 pct. til 212.934, Norge 
med 3,1 pct. til 106.099, mens 5,6 pct. flere fin-
ner (95.663) valgte Thailand som ferieland. 

Grand 
Canyon

Longtail både, Thailand.

Sydafrikas smukke geparder.

Den liggende Budda, Phang Nga.

Sydafrikas smukke savanne.
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Her får du mest luksus for pengene
Sidste år faldt den pris, som danske rejsende i 
gennemsnit betalte for overnatninger på fire- 
og femstjernede hoteller på favoritdestinatio-
ner som Thailand, Brasilien og flere europæiske 
storbyer.

Danske rejsende med hang til luksus opleve-
de de største prisforbedringer i Brasilien, hvor 
en overnatning på femstjernet hotel faldt med 
30 % i gennemsnit til 1.604 kr. i perioden 2014 
til 2015

En svagere Euro kom desuden luksus glade 
rejsende til gode i Europa, da det gav bedre 
gennemsnitlige priser på luksushoteller i bl.a. 
Paris, Venedig såvel som i Aarhus og Odense

– En overnatning på femstjernet luksushotel 
lyder måske som en helt særlig oplevelse, men 
som det nyeste Hotel Price Index™ fra Hotels.
com™ viser, kan nattesøvnen sagtens foregå i 
luksuriøse rammer uden at flænse privatøkono-
mien. Den gennemsnitlige pris betalt af danske 
rejsende for en overnatning på fire- og fem-
stjernede hoteller faldt nemlig sidste år på flere 
af danskernes favoritdestinationer.

Store udsving i hotelpriser ses. Det ene år kan 
du som rejsende synes, at hotelpriserne på din 
drømmedestination er for høje, mens et luksus-
hotel er til at betale allerede året efter. Ifølge 
det nyeste Hotel Price Index fra Hotels.com hav-
de flere danskere netop den oplevelse sidste år. 
Danske rejsende betalte eksempelvis markant 
lavere priser for at overnatte på et femstjernet 
hotel i Rio de Janeiro, hvor den gennemsnitlige 
pris betalt for en femstjernet hotelovernatning 
faldt med 30 %. I 2014, hvor VM i fodbold bidrog 
til forhøjede priser, måtte danske gæster i gen-
nemsnit af med 2.278 kr. for femstjernet luksus, 
mens den gennemsnitlige pris i 2015 var mere 
beskedne 1.604 kr. for en luksus overnatning på 

brasiliansk. Også de firestjernede hoteller faldt 
i pris i den brasilianske storby, hvor firestjernet 
kvalitet kostede 19 % mindre i 2015 med en 
gennemsnitlig pris på 1.127 kr.

Luksus priser faldt også i Thailand
På listen over danske favoritdestinationer, hvor 
danske rejsende fik mest hotel luksus for pen-
gene i 2015, optræder flere eksotiske destina-
tioner. For eksempel betalte danske rejsende 
mindre for at overnatte i luksuriøse omgivel-
ser på de thailandske favoritdestinationer 
Phuket og Pattaya. Her faldt den gennem-
snitlige pris for både fire- og femstjernet 
luksus med 9 % fra 2014 til 2015. På Phu-
ket kostede et femstjernet hotel 1.115 kr. 
i gennemsnit, mens danskerne i gennem-
snit købte sig til firestjernet luksus for 
470 kr. på Pattaya.

Der er derfor ingen tvivl om, at vi dan-
skere er blevet elle vilde med at rejse, 
og at der absolut ingen udsigt er til at 
rejsefeberen lægger sig i den nærme-
ste fremtid - Så rejs ud og oplev ver-
den! Det er det hele hver.

At rejse 
er ar 
leve


