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Unik kartläggning visar: 

Så reser du smartast till solen  
under skolloven 
 
Alla skollov och lediga dagar under året ger goda möjligheter för barnfamiljer att resa 
iväg och ladda batterierna med både sol och bad. Solresespecialisten eBeach.se har 
därför kartlagt vilka lovdagar och vilka destinationer som är optimala för att få gott om 
sol och samtidigt hushålla med slantarna. Valborg och Kristi himmelsfärd toppar listan 
över mest prisvärda skollov. På Valborg är Antalya det bästa resmålet medan Malta är 
den smartaste destinationen för Kristi himmelfärdshelgen. 
 
I en ny kartläggning har eBeach.se tagit reda på under vilka lovdagar det är som billigast att 
resa till solen. Valborgsmässohelgen visar sig vara det mest prisvärda. Följt av Kristi 
himmelsfärd och påsklovet. Därefter är det höstlovet som erbjuder de billigaste resorna. 
 
Kartläggningen visar också till vilka destinationer med en medeltemperatur på minst 20 grader 
det är som billigast att resa under skolloven. Och det råder ingen tvekan om att Malta med sitt 
kristallklara vatten är ett bra alternativ för de som vill spara pengar. Medelhavspärlan placerar 
sig nämligen i topp som det mest prisvärda resmålet under både Kristi himmelsfärdshelgen 
och sommarlovet. Om resor i slutet av året lockar mer är kanarieön Fuerteventura eller 
solsäkra Dubai att föredra och då helst på höstlovet. 
 
– Under skolloven är det många familjer som passar på att njuta av välförtjänt semester  
i solen. Vår kartläggning visar att det går att spara mycket pengar om du är flexibel med 
vilket lov du och din familj väljer att resa under. Oavsett lov så finns det alltid goda chanser 
till sol och värme. Dubai har till exempel en temperatur på upp till 23 grader i december, 
säger Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se. 
 
Topp 5: Billigaste skolloven att resa 
1. Valborgshelgen 
2. Kristi himmelsfärdshelgen 
3. Påsklovet 
4. Höstlovet 
5. Jullovet 
 
Topp 5: Skollovens mest prisvärda destinationer (medeltemperatur minst 20 grader) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

Påsklovet 
1. Fuerteventura 
2. Larnaca 
3. Teneriffa 
4. Gran Canaria 
5. Dubai 
	

Valborg 
1. Antalya 
2. Malta 
3. Rhodos 
4. Halkidiki 
5. Kreta 
	

Kristi himmelsfärd 
1. Malta 
2. Teneriffa 
3. Larnaca 
4. Costa Brava 
5. Paphos 
	

Sommarlovet 
1. Malta 
2. Paphos 
3. Costa Brava 
4. Korfu 
5. Algarve 
	

Höstlovet 
1. Teneriffa 
2. Dubai 
3. Gran Canaria 
4. Larnaca 
5. Fuerteventura 
	

Jullovet 
1. Dubai 
2. Fuerteventura 
3. Teneriffa 
4. Gran Canaria 
5. Hurghada 
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Carolina Laurén, presskontakt för eBeach i Sverige 
Tel: 0733-16 34 20 
E-mail: carolina@agency.se 
 
Om kartläggningen: 
De billigaste destinationerna och lovdagarna baseras på bokningsdata från eBeach.se  
för motsvarande lovperiod under föregående år. Priset är baserat på den genomsnittliga 
kostnaden för familjebokningar till respektive destination. Familjebokningar räknas som en 
eller två vuxna, samt minst ett barn. 
 
Om eBeach.se: 
eBeach.se är en onlineresebyrå som låter sina kunder kombinera sin egen solsemester  
från ett stort utbud av flyg, strandnära hotell och transfer. eBeach är en del av On the Beach 
Group, en ledande onlineresebyrå i Storbritannien som har blivit en av de populäraste 
hemsidorna att boka sin solsemester på, med över 50 miljoner besökare och 1,5 miljoner 
resenärer varje år. Sedan september 2015 är On the Beach Group listad på London-börsen. 
 


