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Travellink er Nordens førende internetrejsebureau med virksomhed i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 
Virksomheden har tre forretningsområder: privatrejser, forretningsrejser og konference & event. Travellink 
indgår sammen med eDreams, Go Voyages og Opodo i eDreams ODIGEO, Europas førende 
internetrejsebureau. eDreams ODIGEO er repræsenteret i totalt 43 lande i Europa, Nordamerika, 
Sydamerika, Asien, Afrika og Oceanien. Virksomheden tilbyder et bredt udvalg af fly, hoteller, biler og 
kombinationen fly og hotel. 
 

 

  

3. juni, 2014 
 

Barcelona lokker danskerne i sommer 
København, Skagen eller det græske øhav? De har ikke en chance. 

Det har derimod La Rambla, la Sagrada Familia og tapas. Denne sommer er det Barcelona, 

som tiltrækker danskerne. 

 

Det viser nye tal fra internetrejsebureauet Travellink, som har undersøgt* cirka 30.000 danske 

bookninger denne sommer. Og Barcelona er, igen i år, det mest populære rejsemål for danskerne.  
 

− Barcelona er en fin sommerkombination. Der kan man få både storstadspuls og strandliv på en og 

samme tid. Det er også spændende at se, at mange vælger at rejse til Bangkok, selv om sommeren, 

synes Torben Nygaard, der er chef for Travellink Danmark. 
 

For de danskere, som ikke ønsker at opleve et cityliv i sommer, er det Spanien som trækker. Her er 

det først og fremmest sol og varme som lokker. 6 ud af 10 danskere vælger Spanien i sommer på 

grund af vejret. Det viser en kundeundersøgelse* som Travellink har gennemført blandt sine rejsende.   
 

− Mange vil være sikre på at få så mange soltimer som muligt i sommer. Og så er Spanien et godt 

valg. Udover vejret er kulturlivet og seværdighederne vigtige i sommerferien, viser vores 

undersøgelse, siger Torben Nygaard. 
 

Flypriserne har aldrig været så lave, som de er nu. Det betyder, at danskerne booker rejser som aldrig 

før. Sammenlignet med sidste sommer er bookningerne således øget med 7 procent. 
 

 − Mange venter med at booke sommerrejsen til de har set, hvordan vejret bliver herhjemme. Men på 

trods af, at mange har været usikre på vejret, så er bookningerne øget de seneste dage, men der er 

alligevel stadig mange rejser at få, fortæller Torben Nygaard. 
 

Topliste storbyer   Topliste sol og strand  

(Cifrene i parentes er placeringen i fjor)  (Ny liste) 
 

1. Barcelona (1) 

2. Paris (5) 

3. London (3) 

4. Bangkok (14) 

5. Amsterdam (12) 

6. Oslo (9) 

7. Berlin (6) 

8. Rom (7) 

9. Stockholm (11) 

10. New York (21) 

1. Nice 

2. Malaga 

3. Palma 

4. Alicante 

5. Antalya 

 

Yderligere informationer: 

Torben Nygaard, chef Travellink Danmark 

Mobil: +45 20 18 24 24 

E-mail: torben.nygaard@travellink.com 

 

*Undersøgelsen er baseret på 30.000 bookninger foretaget fra Danmark samt en kundeundersøgelse med 600 

respondenter. Bookningerne er foretaget til og med 27. juni 2014 og gælder afrejser fra 1. juni frem til den 31. 

august.  
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