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Travellink er Nordens ledende internettreisebyrå med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 
Selskapet har tre forretningsområder: privatreiser, forretningsreiser og konferanse og event. Travellink 
selger flyreiser fra 440 ulike flyselskaper og over 550 000 hoteller til mer enn 40 000 destinasjoner over 
hele verden. Travellink, eDreams, Go Voyages, Opodo og Liligo utgjør eDreams ODIGEO-gruppen, 
Europas største Internett-reisebyrå og e-handelsbedrift. eDreams ODIGEO er representert i totalt 44 land 
over hele verden. Selskapet har et stort utvalg av fly, hoteller, biler og kombinasjonen fly og hotell. 

 

  

31. desember 2015 

Spania og Øst-Europa – hit reiste vi i 2015 
 
I 2015 reiste vi mest til storbyer i Europa. Øst-Europa ble stadig mer populært, men årets 
mest uventede nyhet var Tokyo. Travellink har analysert reisene i 2015 og funnet årets 
mest populære reisemål. 
 
2015 var et bra reiseår. Til tross for dyrere dollar og pund fortsatte vi nordboere å reise som aldri før. 
Aller helst reiste vi til Spania, England og Øst-Europa, men Asia og USA er fortsatt populært. Den 
dyrere dollaren kompenseres med flere og billigere fly både til USA og Asia.  

 
Spania på topp, men vi retter blikket østover 
Som vanlig ligger storbyer som London, Amsterdam og Berlin på topp når det gjelder populære 
reisemål, og Spania er med stor margin det landet vi nordboere aller helst besøker. Men vi ser også 
en tydelig trend i at stadig flere reiser til de østlige delene av Europa, og både Istanbul og Budapest 
klatrer mange plasseringer på listen sammenlignet med tidligere år. 
 
Blant reisemålene like utenfor topplisten er det en stor prosentuell økning av reiser til Tallin, Riga, 
Gdansk og Poznán i Polen, der Poznán har økt med over 200 %. Vi gjetter at denne trenden kommer 
til å fortsette i 2016 siden Polen også er hjemlandet til årets europeiske kulturhovedstad – Wroclaw. 
 
 
- Øst-Europa er både vakkert, rimelig og veldig tilgjengelig. Å dømme av reisetrendene i 2015, tror 

jeg at enda flere kommer til å oppdage nye reisemål i for eksempel Polen og Baltikum, sier 
Elisabeth Lindberg, salgs- og markedssjef på Travellink Privatreiser. 

 
Utenfor Europa ser vi at Thailand fortsatt er populært, selv om Phuket faller noen plasseringer fra i 
fjor. En nykomling på topplisten er Tokyo som har klatret hele 20 plasseringer, og antallet reiser dit 
økte med nesten 70 % sammenlignet med i 2014. En forklaring kan være at det har kommet flere 
direktfly til Japan fra Norden, der særlig Finnair har satset tungt på fly til Asia. 

 
    Toppliste 2015 
 

De mest populære storbyene i 2015 
Sifrene i parentes er fjorårets plassering. 

De mest populære langreisene i 2015 

1. London (1) 
2. Amsterdam (5) 
3. Berlin (3) 
4. Barcelona (4) 
5. Paris (2) 
6. Malaga (6) 
7. Budapest (10) 
8. Istanbul (9) 
9. Praha (8) 
10. Roma (7) 

 

1. Bangkok (1) 
2. New York (2) 
3. Dubai (3) 
4. Beirut (8) 
5. Tel Aviv (5) 
6. Los Angeles (4) 
7. Miami (7) 
8. Teheran (11) 
9. Phuket (6) 
10. Tokyo (20) 

 
Statistikken baseres på ca. 1 million kjøpte reiser i Norden t.o.m. 28/12 2015. 
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