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Travellink er Nordens ledende internetrejsebureau med aktiviteter i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 
Selskabet har tre forretningsområder: privatrejser og forretningsrejser samt konference & event. 
Travellink indgår sammen med eDreams, Go Voyages og Opodo i eDreams ODIGEO, Europas største 
internetrejsebureau. eDreams ODIGEO er repræsenteret i totalt 42 lande i Europa, Nordamerika, 
Sydamerika, Asien, Afrika, og Oceanien. Selskabet tilbyder et bredt udvalg af fly, hoteller og 
udlejningsbiler samt kombinationen af fly og hotel. 
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Flyrejserne er nu rekordbillige 
Vil du rejse til London, Grækenland eller Los Angeles? Så er det rart at vide, at flybilletterne 

til disse destinationer er blevet cirka 20 procent billigere siden sidste år. Det viser statistik 

fra internetrejsebureauet Travellink. 

 

− Det er virkelig kundernes marked nu. Konkurrencen mellem flyselskaberne presser priserne. Flere 

rejsende får derfor mulighed for at rejse til nye rejsemål, og de kan foretage flere rejser hvert år, 

fortæller Torben Nygaard, chef for Travellink Danmark. 

 

Statistikken* bygger på gennemsnitspriser på rejser fra Danmark, Norge, Finland og Sverige. 

Den viser, at de seneste år er det i Danmark blevet billigere at flyve til de fleste af de mest populære 

feriemål.  

 

− Det spiller ingen rolle om det er storbyer, sol- og baderejser eller længevarende rejser. 

Flybilletterne er de seneste år blevet betydelig venligere mod vores økonomi, fortæller Torben 

Nygaard. 

 

I Danmark er priserne til London, Los Angeles og Chania i Grækenland faldet mest. Flybilletterne til 

disse destinationer er blevet knap 20 procent billigere. Til Barcelona, Paris, Rom, Malaga, Lissabon, 

Nice og Bangkok er flybilletterne blevet op til 15 procent billigere. Til gengæld er flypriserne steget på 

enkelte destinationer som Antalya, Berlin og Peking.   

 

− Billigere flybilletter har betydet, at vore rejsende nu vælger at bruge pengene på et bedre hotel. Vi 

sælger således flere pakkerejser end nogensinde tidligere. Og så påvirker de lavere priser vores 

rejsende valg af rejsemål, slutter Torben Nygaard. 

 

Populære destinationer, hvor rejserne er blevet billigere siden sidste år (fra København) 

 

Destination Så meget billigere er rejserne blevet  

Los Angeles, USA 944 DKK 

Chania, Grækenland 525 DKK 

Bangkok, Thailand 491 DKK 

Rom, Italien 238 DKK 

Barcelona, Spanien 233 DKK 

Malaga, Spanien 231 DKK 

London, Storbritannien  223 DKK 

 

Yderligere informationer: 

Torben Nygaard, chef Travellink Danmark 

Mobil: +45 20 18 24 24 

E-mail: torben.nygaard@travellink.com 

 

*Statistikken bygger på cirka 1 million rejser fra København, Oslo, Helsingfors og Stockholm. Travellink har 

sammenlignet gennemsnitspriser på tur- og returbilletter til de mest populære destinationer. Priserne gælder 

perioden januar-marts 2013-2014.  
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