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København tiltrækker fortsat mange besøgende  
 

Den danske hovedstad er i top, når det gælder om at tiltrække udenlandske besøgende, og placerer sig på en 

5. plads på listen over europæiske byer, hvor antallet af besøgende stiger mest. Det viser en ny undersøgelse, 

Global Destination Cities Index, af rejseaktivitet og forbrug blandt turister i 132 af verdens storbyer, som 

MasterCard står bag. Undersøgelsen afslører også, at ingen andre byer kan måle sig med Bangkok i forhold 

til popularitet.  

 

For at tweete disse nyheder, kopier og indsæt http://bit.ly/KaNZi0 til dit Twitter håndtag med hashtags 

#MasterCard og  #DestinationCities 

 

København d. 28. maj 2013 -  Den lille havfrue, smørrebrød og Tivoli er stadig et hit hos udenlandske besøgende. 

En ny undersøgelse fra MasterCard viser nemlig, at København oplever fremgang i turismen. Således forventes 

antallet af internationale besøgende at stige med næsten 5 pct. i forhold til sidste år, hvor 1, 3 millioner besøgte 

byen. I år er tallet steget til knap 1, 4 millioner overnattende gæster.  Kun Istanbul, Berlin, Stockholm og 

Düsseldorf vokser mere end København, når man ser på de 36 byer i Europa som ingår i studien. 

 

Det er primært vores nordiske naboer, Oslo og Stockholm, som sender besøgende vores vej. Henholdsvis 168.000 

og 143.000 besøgende beregnes til at komme fra de to nordiske hovedstæder til København i år, og deres forbrug i 

den danske hovedstad er heller ikke at kimse ad. København er nemlig med fremme i feltet, når det gælder om at få 

de besøgende til at bruge penge. Ifølge undersøgelsen forventes udenlandske gæster nemlig  at lægge 4, 2 pct. flere 

penge i København sammenlignet med året før. Også her er København bedre end mange andre europæiske byer til 

at få turisterne til at skæppe i kassen. Vores hovedstad indtager en 9. plads, når det handler om få sat gang i 

forbruget hos turisterne i Europa – foran byer som Paris, Milano og Amsterdam. 

 

Danskerne er gladest for London – men fristes af modebyen Milano 

London er den by i Europa, som trækker flest turister til sig. Også danskerne, som har den engelsk metropol som 

deres foretrukne destination. 321.000 danskere forventes at rejse til London fra København i 2013 mod 330.00 året 

før. Paris er stadig danskernes andetvalg, mens Milano oplever en stigende interesse, og er på to år hoppet fra en 5. 

plads til en 3. plads foran Berlin og Helsinki, hvilket er en fremgang på hele 52 pct. 

Interessen for Asien vokser 

Det er tredje år, at MasterCard lancerer sin Global Destination Cities Index, mens det er første gang, at en asiatisk 

by topper listen over de mest populære byer verden over. MasterCard forventer, at Bangkok vil tiltrække det største 

antal internationale besøgende i 2013 foran storbyer som London, Paris, Singapore og New York. 

 

”Bangkok rider fortsat på sit store momentum fra sidste år. Byens stigen til nummer ét er ikke bare den første 

topplacering for Asien, men symbolsk for væksten i den globale sydlige region, som også omfatter en stor del af 

Afrika og Asien samt Sydamerika”, siger Dr. Yuwa Hedrick-Wong, som er økonomisk rådgiver for MasterCard og 

forfatter til rapporten.   

Efter London på andenpladsen følger Paris, Singapore, New York, Istanbul og Dubai. Paris er fortsat på 

tredjepladsen, men har haft en nedgang i antallet af internationale besøgende. Således kan Istanbul og Dubai 

fremvise størst vækst (sammen med Bangkok) i antallet af ankomne passagerer på henholdsvis 9,5 og 10,9 pct. 

Arne Ramussen, landeansvarlig for MasterCard i Danmark, vurderer, at dette års undersøgelse afspejler de store 

forandringer, der foregår i verden med fremgang i nye vækstmarkeder. Forandringerne bliver samtidig understreget 

af de elektroniske betalinger, der mere end nogensinde end før gør det muligt for mennesker at være en del af den 

globale økonomi.  
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”Elektroniske betalinger hjælper til at fremme handel og sektorer som rejsebranchen og turismeindustrien på 

verdensplan. Samtidig ser vi en udvikling, hvor det i dag kun er de færreste flyselvskaber, der tager imod kontanter, 

når passagererne ønsker at handle ombord på flyet, så elektroniske betalinger bliver mere og mere udbredt,” siger 

Arne Rasmussen.  

 

Højdepunkter fra 2013 Global Destination Cities Index: 

Bangkok er højdespringer: I 2013 er Bangkok den foretrukne destination for internationale rejsende idet den lige 

nøjagtig overgår London. Det er første gang en asiatisk by er øverst på listen siden indekset blev lanceret i 2010. 

Efter London følger Paris, Singapore, New York, Istanbul og Dubai. Paris bevarer sin tredjeplads, men er også den 

eneste destination blandt de øverste 20, der viser et fald i antallet af internationale besøgende i 2013 på 0,7 pct. 

Istanbul og Dubai kan præsentere den kraftigste vækst (sammen med Bangkok) i tilkomsten af rejsende på 

henholdsvis 9,5 og 10,9 pct. Med undtagelse af Bangkok er placeringerne uændret i Top-20 i forhold til 2012. 

London er europæisk favorit: London fortsætter med at rangere som nummer et i Europa, når det kommer til 

internationale besøgende, efterfulgt af Paris, Istanbul, Barcelona og Milano. Istanbuls vækstrater er så høje, at byen 

meget vel kan gå hen at overgå Paris i 2016. Den hurtigst voksende vesteuropæiske by målt på flyforbindelser er 

Berlin, som rangerer som nummer 17. 

Vækst i Mellemøsten: Selvom Istanbuls poularitet stiger i Europa, er det intet imod, hvad der sker i Mellemøsten 

og Afrika. Her fastholder Dubai sin position som nummer et med en meget stor margen. Byen med den stærkeste 

vækst af internationale besøgende er dog Abu Dhabi. Hvis den formår at holde det samme vækstniveau i de 

kommende år, så vil Abu Dhabi overhale Lagos i 2016 og matche Johannesburg i 2017. 

 

Om studiet: 

 MasterCards Global City Index lister byer i forhold til antal internationale besøgende, som overnatter mindst en nat 

i den pågældende by og i forhold til de besøgende forbrug i den by, hvor de overnatter. Dette giver en 

vækstprognose for besøgende og rejsende for 2013.  Offentlige data bliver anvendt i undersøgelsen for at kunne 

herlede de internationale besøgendes  ankomster og deres grænseoverskridende udgifter i de 132 destinationslande. 

Der er særlig fokus på skræddersyede algoritmer for at fjerne ”hub”- effekter for byer som Singapore, Amsterdam 

og Frankfurt. 

 

Dette indeks og den tilhørende rapport er ikke baseret på MasterCards volume – eller transaktionsdata. 
Du kan downloade hele rapporten her  

 
For yderligere information, kontakt venligst:  

Anne Faigh Rydell 
Pressekontakt for MasterCard Danmark  
T: +45 2153 4009 
E: anne.rydell@bm.com 
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Om MasterCard 
 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com er et globalt betalings- og teknologiselskab. Vi driver verdens 
hurtigste betalingshåndteringsnetværk, som forbinder forbrugere, finansielle institutioner, handlende, regeringer og 
forretninger i mere end 210 lande. MasterCards produkter og løsninger gør hverdagens handelsaktiviteter  - som  
shopping, rejser, at drive forretning og administrere økonomi – nemmere, mere sikkert og effektivt for alle. Følg os 
på Twitter @MasterCardNews, deltag i diskussionen på Cashless Conversations Blog og abonnér på de seneste 
nyheder. 
 

 

 


