
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Travellink er Nordens ledende internettreisebyrå med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 
Firmaet har tre forretningsrområder; privatreiser, forretningsreiser og konferanse & event. Travellink selger 
flyreiser fra 440 forskjellige flyselskap og over 550 000 hotell til mer enn 40 000 reisemål over hele verden. 
Travellink er sammen med eDreams, Go Voyages, Opodo og Liligo en del av eDreams ODIGEO, Europas 
største internettreisebyrå og e-commercefirma. eDreams ODIGEO finnes representert i totalt 44 land over 
hele verden. Bedriften tilbyr et stort utvalg av fly, hotell, leiebil og kombinasjon av fly og hotell. 
 

 

  

 

Hit reiser nordmenn i julen 
– Gdansk mest trendy reisemål julen 2015 
 
London, Amsterdam og New York. Det er til storbyene de norske julereisende tar turen i år.  
Gdansk har klatret mest, opp 37 plasser på listen over de mest populære reisemålene.  
– I år har sol og bad slitt litt med å hevde seg mot storbypulsen, sier Hege Bergsløkken, leder i 

Travellink Norge.  

 

Som vanlig er nordmenn klare for å forlate slaps og kulde over jul og nyttår. Til tross for at årets juleferie 
byr på færre fridager enn de siste to årene, ser ikke det ut til å påvirke antall solgte reiser.  
 
– Julen er en periode hvor nordmenn reiser mye uansett hvor mange dager de må ta seg fri. Men i år vil 

man trolig prioritere storby og litt kortere reiser, for å slippe unna julestresset i Norge, sier Hege 
Bergsløkken. 

 
Fortsatt ledige julereiser  
Det er fortsatt ikke for sent å booke inn en julereise.  
 
– Om man er fleksibel på avreisedatoer, lengde og reisemål, finnes det fortsatt reiser igjen. Ett tips er å 
unngå reisemål på topplisten. Den som finner en mindre åpenbar favoritt kan få ned prisene betydelig, 

sier Hege Bergsløkken. 
 
Julens 10 mest populære reisemål (fjorårets plassering i parentes): 
 

Topp 10 Europa Topp 10 Langdistansereiser 

1. London (1) 1. Bangkok (1) 

2. Amsterdam (2) 2. Phuket (3) 

3. Paris (5) 3. New York (2) 

4. Alicante (10) 4. Dubai (7) 

5. Gdansk (42) 5. Krabi (12) 

6. Manchester (17) 6. Miami (16) 

7. Brüssel (12) 7. Addis Abeba (4) 

8. Malaga (21) 8. Teheran (6) 

9. Berlin (3) 9. Manilla (5) 

10. Tallinn (37) 10. Tel Aviv (20) 

 
For mer informasjon:  

Hege Bergsløkken, leder Travellink Norge 

Mobil: +47 45 83 16 87 

E-post: hege.bergslokken@travellink.com 
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