
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 460.000 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 43 lande 
verden over. Virksomheden tilbyder et bredt udvalg af flyrejser, hoteller, billeje og pakkerejser (flybillet og 
hotel). 

 

  

31 december, 2014 

 

Boom for pakkerejser! Her rejste vi til i 2014 
 

2014 var pakkerejsens år, aldrig tidligere har så mange valgt at købe en rejse med både fly og hotel 

hos Travellink. I Danmark er antallet af solgte pakkerejser vokset med  20% sammenlignet med året 

før. Travellink har analyseret pakkerejserne i 2014 og fundet årets mest populære rejsemål. 

 

– Flere og flere kunder begynder at få øjnene op for, at det kan betale sig at pakke sin egen rejse 

med fly og hotel, chef hos Travellink Danmark, Torben Nygaard.  

 

– Det er generelt billigere at købe fly og hotel sammen, end at købe det hver for sig, desuden er man 

beskyttet af pakkerejseloven, hvis der skulle ske noget, siger Torben Nygaard.  

 

London og Spanien i top – Lissabon og Malta nyheder 
I 2014 gik de fleste pakkerejser fra Norden til London og Spanien.  Blandt storbyerne er det i 

princippet samme rejsemål som sidste år, selvom rækkefølgen har ændret sig og en nyhed blandt 

årets populæreste storbyer er Lissabon. 

 

Af de 10 populæreste sol- og baderejsemål genfinder vi hele fire spanske byer på listen, og 

interessen var stor fra alle de nordiske lande. Men vi valgte forskellige byer at holde ferie i. Blandt 

svenskerne lokkede Palma, mens danskere og finner valgte Malaga og nordmændene satte kurs mod 

Gran Canaria. Sidste års placering står i parentes.  Nyheder på listen over sol- og badeferier i 2014 er 

Malta og Tenerife.  

 

Top 10 storby 2014 Top 10 sol- og badeferie 2014  

1. London (1)  

2. Rom (2) 

3. Paris (4) 

4. Berlin (6) 

5. Barcelona (3) 

6. Prag (5) 

7. Amsterdam (8) 

8. Lissabon (ny) 

9. New York (9) 

10. Istanbul (7) 

1. Malaga (2) 

2. Palma (3) 

3. Nice (4) 

4. Dubai (1) 

5. Gran Canaria (5) 

6. Marrakech (7)  

7. Malta (ny) 

8. Phuket (6) 

9. Madeira (9) 

10. Tenerife (ny) 

  

Statistikken er baseret på købte pakkerejser fra Danmark til og med 29/12 2014. 
 

Yderligere information: 

Torben Nygaard, chef Travellink Danmark 

Mobil: +45 20 18 24 24 

E-mail: torben.nygaard@travellink.com 
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