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eBeach sol- och strandindex 2018: 

Här får du mest sol och strand  
för pengarna i sommar 
 
Ett lyckat recept för en perfekt semester består av milslånga stränder, många 
soltimmar och behaglig temperatur i vattnet. Solresespecialisten eBeach.se har  
därför kartlagt vilka semesterorter i Europa som ger dig allra mest sol, strand och 
varmast vatten för pengarna. Den grekiska Medelhavspärlan Kreta kniper 
topplaceringen tätt följd av Benidorm på kustremsan Costa Blanca i Spanien. 
 
Många är i full fart med sin semesterplanering och för sena resebokare pågår jakten efter  
den bästa solresan. eBeach.se har nu i sitt årliga sol- och strandindex tagit reda  
på var i Europa du kan få mest strand och soltimmar för pengarna. Nytt för i år är att  
även vattentemperatur på respektive resmål har tagits med i beräkningen.  
 
Listan toppas i år av Kreta. Den soliga Medelhavsön erbjuder 36,7 kilometer strand, i 
genomsnitt 84 soltimmar per vecka och en medeltemperatur om hela 24 grader i vattnet.  
Flera andra grekiska semesterorter återfinns på topplistan. Både Rhodos och Halkidiki är 
perfekt för solsugna svenskar med sina 93 respektive 79 soltimmar per vecka. I botten på 
indexet hamnar även detta år Malta och Teneriffa. Trots bottenplaceringarna är 
vattentemperaturen långt mycket bättre än i Sverige. På hemmaplan möts badsugna 
svenskar nämligen av i snitt 15 grader i havet. Därtill finns det i snitt 64 soltimmar per vecka 
att avnjuta i vårt avlånga land. 
 
– Sol, strand och bad är något som de flesta vill ha under en utlandsresa. Indexet ger  
en indikation på hur väl semesterorterna står sig mot varandra när det kommer till olika 
parametrar. Det ger ressugna svenskar möjlighet att planera sin semester utifrån vad som  
är allra viktigast för dem. För de som bara badar i varmt vatten är någon av öarna Cypern, 
Malta eller Kreta att rekommendera. Det är nämligen resmålen med högst medeltemperatur  
i vattnet, säger Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se. 
 
Topplista: Mest sol, strand och bad för pengarna 2018 
1. Kreta, Grekland 

2. Rhodos, Grekland 
3. Costa Blanca, Spanien 
4. Mallorca, Spanien 
5. Halkidiki, Grekland 
6. Costa del Sol, Spanien 
7. Costa Brava, Spanien 
8. Larnaca, Cypern 
9. Kos, Grekland 
10. Gran Canaria, Spanien 
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Resmål Reskostnad 
Antal 

kilometer 
strand 

Antal 
soltimmar 
per vecka 

Snitt 
vattentemperatur 

Totalt 
indexvärde 

Kreta, Chania 10 971 kr 36,7 84 24 8,9 

Rhodos, Faliraki 11 130 kr 29,4 93,3 24 9,6 

Costa Blanca, Benidorm 15 695 kr 57 72,3 23 11,7 

Mallorca, Santa Ponsa 14 549 kr 26 72,3 24 13,7 

Halkidiki, Chaniotis 19 660 kr 64,9 79,3 23 14,0 

Costa del Sol, Torremolinos 19 916 kr 79,4 77 22 14,1 

Costa Brava, Lloret de Mar 18 854 kr 48,5 58,3 23 15,3 

Cypern, Larnaca 12 798 kr 14 84 26 15,6 

Kos 17 917 kr 23,3 93,3 23 17,4 

Gran Canaria 19 809 kr 15,2 65,1 22 25,1 

Teneriffa, Golf del Sur 19 772 kr 5 65,1 22 50,0 

Malta, Valetta 17 472 kr 2,6 79,3 24 76,7 

 
 
Om kartläggningen: 
Indexeringen visar var du kan få mest sol och strand för pengarna. I kartläggningen ingår eBeach 
mest populära soldestinationer i Europa. Inom en fem mils radie från orten/staden har antalet meter 
strand räknats. Antalet genomsnittliga soltimmar under en vecka i juni, juli och augusti och 
medeltemperatur för under juni, juli och augusti har tagits fram. 
 
Totalt indexvärde = Pris per kilometer strand + Pris per soltimme + Pris per grad i vattnet / 100 
Genomsnittligt pris per kilometer strand = Reskostnad / Antal kilometer strand 
Genomsnittligt pris per soltimme = Reskostnad / Antal soltimmar i genomsnitt per vecka (under juni, 
juli och augusti) 
Genomsnittligt pris per grad i vattnet = Reskostnad / Medeltemperatur 
 
Reskostnad: Priserna är baserade på sökningar gjorda den 4 juni och innefattar flygbiljetter  
och sju nätters boende på minst trestjärnigt hotell för fyra personer (två vuxna och två barn) under  
juli 2018. 
 
Om eBeach: 
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. 
 
För vidare information, vänligen kontakta:  
Carolina Laurén, presskontakt för eBeach i Sverige 
Tel: 0733 16 34 20 
E-mail: carolina@agency.se 


