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Kastrup – nu fjerde bedste lufthavn i verden 
 
Kastrup Lufthavn indtager fjerdepladsen blandt de mest populære lufthavne i en ny måling 
blandt 50.000 rejsende. Det er en markant forbedring fra sidste år, hvor Kastrup var på 25. 
pladsen. Kastrup er samtidig den mest populære lufthavn i Norden, nærmeste er 
Stockholm Arlanda Airport, der nu har 25. pladsen. 
 
Travellink, et av Nordens førende online rejsebureauer har sammen med eDreams ODIGEO, 
Europas største online rejsebureau med over 18 millioner rejsende årligt, foretaget en 
måling af de bedste lufthavne set med passagerernes øjne. Den årlige måling bygger på over 
50.000 rejsendes oplevelser af blandt andet shopping, venteområder og anden service på 
deres rejser i 2017. 
 
Københavns Lufthavne Kastrup går fra en 25. plads i verden i 2016 til fjerde bedste i år. 
 
-Kastrup byder på tydelig information og et godt udvalg af butikker og spisesteder, og det 
sætter kunderne pris på. Det er samtidig et plus, at det er let at kommet til og fra 
lufthavnen. Det seneste år er shopping og spisesteder udvidet og renoveret i en grad, at det 
har øget omsætningen med seks procent, og det har nok også medvirket til at øge 
tilfredsheden med lufthavnen, siger Maryline Morini, leder af kundekommunikationen i 
Travellink. 
 
Singapore Changi Airport er den mest populære lufthavn hos de rejsende, fulgt af Zürichs 
internationale lufthavn og Istanbul Atatürk. Helst så godt ser det ikke ud for Mohamed V’s 
lufthavn i Marokko, Ciampino i Rom og Tegel i Berlin, som lander sidst på listen.  
 
-Vores rejsende sætter pris på lufthavne, som tilbyder et spændende og bredt udvalg af 
spisesteder og shopping. De vil også gerne have områder, hvor de kan sidde bekvemt og i 
fred, mens de venter. Endelig skal der være adgang til enkel og tydelig information. Fælles 
for alle lufthavnene i toppen af listen er, at de er lykkedes med det, siger Maryline Morini. 

De bedste restauranter finder man i følge Travellinks rejsende i Colombias lufthavn El 
Dorado. Singapore Changi Airport er bedst til shopping, og de bedste venteområder er i 
Heathrow, som samlet lander på en 10. plads over de mest populære lufthavne. 
 
Top 10 bedste lufthavne 2017  

• Singapore Changi Airport  4,46 
• Zürich Internationella  4,17 
• Istanbul Atatürk International Havalimani 4,16 
• Köpenhamns flygplats  4,13 
• Franz Josef Strauss, München  4,11 
• Düsseldorf International  4,03 
• Frankfurt International  4,01 
• Adolfo Suárez Madrid – Barajas  3,98 



 
• Fiumicino Airport, Rom  3,96 
• Heathrow, London   3,95 

 
 Top 5 værste lufthavne 2017  

• Mohamed V, Marocko  3,18 
• Ciampino, Rom   3,21 
• Tegel, Berlin   3,30 
• Schoenefeld, Berlin 3,33 
• Luton International, England  3,56 

Top 3 bedste spisesteder findes i 

• El Dorado, Colombia 
• Zürich International  
• Adolfo Suárez Madrid – Barajas 

Top 3 bedste til shoppingen 

• Singapore Changi Airport 
• Franz Josef Strauss, München 
• Zürich International 

Top 3 bedste venteområder 

• Zürich International 
• Singapore Changi Airport 
• Heathrow, London 

 
 
*Om statistikken 
Målingen er baseret på 50.800 kundebesvarelser om de lufthavne, som Travellinks rejsende 
og passagerer booket gennem søsterselskaberne eDreams, Opodo og Go Voyages kom 
igennem på rejser i 2017. Hver lufthavn er bedømt af mindst 150 rejsende, og kun lufthavne 
med mindst ni millioner passagerer indgår i vurderingen. 
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Om Travellink 
Travellink er Nordens førende online rejsebureau med virksomhed i Sverige, Norge, 
Danmark og Finland. For 17 år siden var vi pionerer inden for online rejser. I dag er vi 
markedsleder og en del af Europas største online rejseselskab eDreams ODIGEO, der er i 44 
lande. Travellink har markedets hurtigste og kraftigste booking funktion med det største 
udbud af fly, hoteller, lejebiler og kombinationer af hotel og fly. Kunderne kan søge blandt 
450 flyselskaber, over 1,1 millioner hoteller og 40.000 destinationer i hele verden. Altid med 
bedste pris, højeste kvalitet og bedste service. 
 



 
 
Om eDreams ODIGEO 
eDreams ODIGEO er en af verdens største online rejsebureauer og en af de største e-handels 
platforme i Europa. Gennem online rejsebureauerne eDreams, GO Voyages, Opodo, 
Travellink og metasøgemotoren Liligo fik mere end 18 millioner rejsende fra 43 lande de 
bedste tilbud fra traditionelle flyselskaber, lavprisselskaber, hoteller, udlejningsbiler, 
pakkerejser, ferietilbud og rejseforsikringer. eDreams ODIGEO er noteret på børsmarkedet i 
Spanien. 
 
 
 


