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London lokker nordmenn i sommer 
 

Oslo, de norske fjordene eller de greske øyene? Ingen av delene. Big Ben, Trafalgar Square 

og Piccadelly Circus er det som gjelder. I sommer er det nemlig London som er mest 

populært blant nordmenn.  

 

Det viser nye tall fra internettreisebyrået Travellink, som har undersøkt om lag 18 000 norske 

reisebestillinger. London er, i år som i fjor, det mest populære reisemålet for nordmenn i sommer.  
 

− London er en favoritt det er vanskelig å slå. Englands hovedstad ligger nesten alltid på topp hos 

nordmenn – uansett årstid. I tillegg til London er våre nabolands hovedsteder populære i sommer, sier 

Hege Bergsløkken, leder for Travellink Norge. 

 

Sol og bad i Spania 

For de som ikke vil leve bylivet i sommer er det Spania som gjelder. Det er i hovedsak sol og varme 

som lokker nordmenn hit. Seks av ti nordmenn velger nemlig Spania på grunn av været. Det viser en 

kundeundersøkelse Travellink har gjennomført blant sine reisende.  
 

− Mange vil være sikre på at de får så mange soltimer som mulig, og da er Spania et bra valg. Vår 

undersøkelse viser at i tillegg til været, er også kulturliv og severdigheter på destinasjonen viktige for 

sommerferien, sier Hege Bergsløkken. 
 

Rekordbillige flybilletter 

Flyprisene har aldri vært så lave som de er nå, noe som resulterer i at nordmenn bestiller reiser som 

aldri før. Sammenlignet med forrige sommer har reisebookinger økt med 13 prosent.  
 

 − Mange venter med å bestille sommerreisen for å se hvordan været blir her hjemme. Men selv om 

været har vært ustabilt og bookingene har økt de siste dagene finnes det fortsatt mange reiser igjen, 

sier Hege Bergsløkken. 
 

Toppliste storbyer   Toppliste sol og bad  

(Tallet i parentes er fjorårets plassering) (Ny liste) 
 

1. London (1) 

2. Amsterdam (6) 

3. København (2) 

4. Barcelona (3) 

5. Paris (12) 

6. Stockholm (7) 

7. Lisboa (15) 

8. New York (17) 

9. Roma (13) 

10. Frankfurt (67) 

1. Alicante 

2. Split 

3. Nice 

4. Malaga 

5. Palma 

 

 

For mer informasjon: 

Hege Bergsløkken, leder Travellink Norge 

Mobil: +47 45 83 16 87 
E-post: hege.bergslokken@travellink.com 
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Undersøkelsen er basert på 18 000 bookinger utført i Norge, samt en kundeundersøkelse med rundt 1 000 

respondenter. Bookingene er utført til og med 27.juni 2014 og gjelder avreiser fra 1.juni til og med 31.august.  


