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Rhodos är sommarens hetaste resmål 
 
Efter en lång och kall vinter längtar de flesta nu efter sol, bad och värme. Och med 
fjolårets kalla sommar i minnet har många redan bokat utlandsresor för att solsäkra 
årets sommarsemester. En ny kartläggning från solresespecialisten eBeach.se visar att 
den mest populära sommardestinationen 2018 är den grekiska ön Rhodos och dagen 
då flest kommer resa iväg till solen infaller i år efter midsommar nämligen den 27 juni. 
 
Sommarens hetaste resmål är Rhodos och därefter följer Mallorca, Costa Brava och Antalya. 
Det visar färsk bokningsstatistik från onlineresebyrån eBeach.se. Rhodos har precis som 
förra året ett fortsatt fast grepp om första platsen på topplistan över de mest populära 
destinationerna. Turkiet har fått ett nytt uppsving gentemot förgående år. Antalya är nämligen 
det resmål som ökat mest i popularitet sedan 2017. Även Teneriffa och Cypern har i år blivit 
mer populära bland svenska resenärer. 
 
eBeach.se har också kartlagt under vilka dagar flest svenskar kommer att resa iväg till 
värmen. Den mest trafikerade dagen infaller veckan efter midsommar, mer specifikt den 27 
juni. Dagen därpå, den 28 juni, placerar sig som nummer tre på listan medan den 19 juni 
hamnar på en andra plats. Föregående år var det istället 26 juni, 5 juli och 12 juli som 
toppade listan.  
 
– I år finns det flera destinationer som går att boka till riktigt bra priser. Exempelvis har 
sommarresor till Grekland sjunkit mest i pris jämfört med föregående år. Framförallt till 
destinationerna Korfu, Kos och Santorini. Greklands öar är sedan länge en favorit bland 
svenska resenärer och inte minst på grund av deras solsäkra väder. Något som är väldigt 
viktigt för svenska semesterfirare. Med oss kombinerar du din egen solsemester från ett stort 
utbud av flyg och hotell, vilket betyder att du får större flexibilitet och mer för pengarna, säger 
Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se. 
 
Topplista – Sommarens mest populära destinationer 
1. Rhodos 
2. Mallorca 
3. Costa Brava 
4. Antalya 
5. Costa del Sol 
 
Topplista – Sommarens mest hektiska flygdagar 
1. 27 juni 
2. 19 juni 
3. 28 juni 
4. 4 juli 
5. 10 juni 
 
Om kartläggningen: 
Kartläggningen baseras på eBeach egen bokningsstatistik och avser bokningar  
till samtliga destinationer via eBeach.se med avresa från den 1 maj till och med 
den 30 september 2018. 
 
Om eBeach.se: 
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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. 
 
För vidare information, vänligen kontakta:  
Carolina Laurén, presskontakt för eBeach i Sverige 
Tel: 0733 16 34 20 
E-mail: carolina@agency.se 


