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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 ODIGEO, Europas største 
internetrejsebureau. ODIGEO er repræsenteret i totalt 40 lande i Europa, Nordamerika, Sydamerika, 
Asien, Afrika og Oceanien. Virksomheden tilbyder et bredt udvalg af fly, hoteller, udlejningsbiler og 
kombinationen fly og hotel. 
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Danskere vil helst holde ferie med nordmænd 
Danmarks Radio opfordrede danskerne til at heppe på Sverige under OL. Men når det 

handler om ferie, er det nordmændene, der gælder. Danskerne vil nemlig helst tage på 

solferie med en nordmand. Nordmændene vil derimod helst tage på solferie med en 

svensker. 

 

Det viser friske tal fra internetrejsebureauet Travellink. De har spurgt godt og vel 4.000 rejsende i 

Norden, hvilken rejsekammerat fra et andet nordisk land, de helst vil rejse på sol- og badeferie med. 

Danskere og svenskere svarede, at helst ville opholde sig på stranden sammen med en nordmand, 

mens finnerne og nordmændene foretrækker en svensker. 

 

– Vi ved, at vores nordiske rejsende kan lide hinanden. Det mærker vi ikke mindst på, at vi vælger at 

tage til de samme rejsemål. Lige nu topper Kroatien som drømmerejsemålet i alle de nordiske lande, 

siger chef for Travellink Danmark, Torben Nygaard.  

 

Tjat førte til charter 

Flere rejsende efterspørger sol- og baderejser. For at imødekomme dem tager Travellink kampen op 

med charterselskaberne og lancerer fleksible sol- og baderejser til blandt andet Kroatien, Grækenland, 

Spanien, Tyrkiet, De Kanariske Øer og Malta. 

 

– Der bliver ingen pakker med færdige afgange. I stedet lancerer vi fleksible sol- og baderejser på de 

rejsendes vilkår. Hos os kan du selv vælge, dag, tid, destination og hotel du vil bo på, siger Torben 

Nygaard. 

 

Nemmere at finde det rigtige hotel 

Travellink tilbyder cirka 5.000 nye strandnære hoteller. Nu bliver det også nemmere for den rejsende 

at sammensætte sin egen rejse til varmen på samme måde som weekend- og storbyrejser. For 

eksempel er det muligt at booke hotel efter, hvor tæt det ligger på stranden, hvor mange stjerner det 

har, og om der er børnepool.  

 

Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Finland, Norge og Sverige mellem 11. februar og 28. 

februar. 4.217 har svaret, heraf er 918 danskere. 

 

Danskernes valg af rejsekammerat 

1. Nordmand (56 procent) 

2. Svensker (37 procent) 

3. Finne (6 procent) 

 

Svenskernes valg af rejsekammerat 

1. Nordmand (57 procent) 

2. Dansker (30 procent) 

3. Finne (13 procent) 

Finnernes valg af rejsekammerat 

1. Svensker (37 procent) 

2. Nordmand (35 procent) 

3. Dansker (28 procent)  

Nordmændenes valg af rejsekammerat 

1. Svensker (48 procent) 

2. Dansker (47 procent) 

3. Finne (5 procent) 

 

För mer information: 

Torben Nygaard, chef Travellink Danmark 

Mobil: + 45 20 18 24 24 

E-post: torben.nygaard@travellink.com 
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