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’Best Value’-rapport från eBeach: 
Här är årets mest prisvärda resor till solen 
 
Mörkret och kylan får de flesta svenskar att längta till värmen och många har nu börjat 
planera sina semesterresor för 2018. I en ny rapport har solresespecialisten eBeach.se 
därför kartlagt vilka resmål som ger mest valuta för pengarna i år. Resultatet visar att 
Malta toppar listan som den mest prisvärda destinationen och att resor till populära 
Costa Brava har sjunkit mest i pris jämfört med föregående år. 
 
eBeach.se har i sin nya ’Best Value’-rapport kartlagt genomsnittskostnaden för en veckas 
semesterresa på de mest populära sommar- och vinterdestinationerna bland svenska 
resenärer. Rapporten visar att Malta och den spanska regionen Costa del Sol är de resmål 
som är billigast i år. På tredje plats hamnar kustområdet Costa Blanca, där orter som 
exempelvis Alicante och Benidorm ligger. 
 
Malta är även det bästa alternativet för familjer och följs av grekiska Halkidiki samt den 
vackra kustremsan Costa Brava. Det visar prisstatistik från eBeach.se baserad på den 
genomsnittliga reskostnaden för två vuxna och tre barn under en vecka. eBeach.se har 
också undersökt var svenska resenärer kan hitta de mest prisvärda All Inclusive-resorna. 
Costa Brava toppar då listan medan Cypern hamnar på en andra plats. 
 

 
– Vår sökstatistik visar att många svenskar letar efter prisvärda semesterresor och Malta är  
ett väldigt prisvärt resmål som har mycket att erbjuda. All inclusive är samtidigt ett bra 
alternativ för de som vill spendera mindre pengar när de väl är i väg. Många hotell erbjuder 
dessutom ofta fördelaktiga rabatter till resenärer som väljer att boka långt i förväg. Därför  
är det smart att boka sommarens solresor redan nu, säger Rebecca Pettersson, 
marknadsansvarig på eBeach.se. 
 
Billigare än 2017 
eBeach.se har också jämfört kostnaden för årets semesterresor med förra året och resultatet 
visar att resor till Costa Brava har sjunkit mest i pris. I genomsnitt har resorna till den 
populära kusten i Spaniens blivit hela 7 procent billigare. Semesterresor till den grekiska ön 
Kreta och kanarieön Teneriffa har också sjunkit betydligt i pris jämfört med 2017. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Carolina Laurén, presskontakt för eBeach i Sverige 
Tel: 0733-16 34 20 
E-mail: carolina@agency.se  
 
 
 

Topplista: Mest prisvärda  
resmålen 2018 
1. Malta 
2. Costa del Sol 
3. Costa Blanca 
4. Costa Brava 
5. Halkidiki 
	

Topplista: Mest prisvärda  
familjeresmålen 2018 
1. Malta 
2. Halkidiki 
3. Costa Brava 
4. Cypern 
5. Costa del Sol 
	

Topplista: Mest prisvärda  
All Inclusive-resmålen 2018 
1. Costa Brava 
2. Cypern 
3. Costa del Sol 
4. Malta 
5. Antalya 
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Om eBeach.se: 
eBeach.se är en onlineresebyrå som låter sina kunder kombinera sin egen solsemester  
från ett stort utbud av flyg, strandnära hotell och transfer. eBeach är en del av On the Beach 
Group, en ledande onlineresebyrå i Storbritannien som har blivit en av de populäraste 
hemsidorna att boka sin solsemester på, med över 50 miljoner besökare och 1,5 miljoner 
resenärer varje år. Sedan september 2015 är On the Beach Group listad på London-börsen. 


