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Travellink er et førende internetbaserede rejsebureau med aktiviteter i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 
Selskabet har tre forretningsområder; privatrejser, forretningsrejser og konference-og event. Travellink 
sælger flyrejser fra 440 flyselskaber og mere end 550.000 hoteller til mere end 40 000 destinationer i hele 
verden. Travellink indgår i gruppen ODIGEO sammen med eDreams, Go Voyages, Opodo og Liligo. 
Europas største online rejse-og e-handelsvirksomhed. eDreams ODIGEO er repræsenteret i 44 lande 
verden over. Virksomheden tilbyder et bredt udvalg af flyrejser, hoteller, billeje og pakkerejser (flybillet og 
hotel ). 

 

  

 

Her rejser danskerne i julen – storbyer vinder over sol og 
strand 

London, New York og Berlin – i år rejser danskerne til storbyer i julen. 

-Sol og varme er i år byttet ud med oplevelser og storbyens puls, siger Torben Nygaard, direktør i 
Travellink Danmark. 

Mange danskere lægger slud og kulde bag sig i julen og nytåret. Til trods for, at julen i år byder på 
færre fridage end de seneste år, har det ikke indflydelse på antallet af solgte rejser. 

-I julen rejser danskerne meget, men mønstret er skiftet lidt i år. Flere rejser til de store byer, og 
rejserne er lidt kortere, måske fordi julen falder midt i ugen, og en ferie derfor koster flere 
feriedage, siger Torben Nygaard. 

Den gode nyhed er, at der stadig er ledige rejser i jule- og nytårsdagene.  

-Er man lidt fleksibelt med afrejsedag og rejselængde, er der stadig gode muligheder for at finde et 
spændende rejsemål. Et tip kan være at gå uden om de mest populære storbyer på Top 10 listen.  
Er du på udkig efter en ny destination, vil du ofte kunne finde en lavere billetpris, siger Torben 
Nygaard.  

 

Julen 2015, de 10 mest populære rejsemål (2014 placering i parentes): 

Top 10 Europa Top 10 Oversøiske rejser 

1. London (2) 1. Bangkok (1) 

2. Berlin (1) 2. New York (2) 

3. Paris (3) 3. Phuket (3) 

4. Barcelona (9) 4. Dubai (4) 

5. Prag (15) 5. Los Angeles (9) 

6. Malaga (8) 6. Teheran (6) 

7. Amsterdam (4) 7. Manilla (7) 

8. Istanbul (7) 8. Tel Aviv (10) 

9. Bruxelles (6) 9. Miami (15) 

10. Wien (5) 10. Kuala Lumpur (22) 
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