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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 43 land over 
hele verden. Bedriften tilbyr et stort utvalg av fly, hotell, leiebil og kombinasjon av fly og hotell. 

 

  

18 Juni 2015 
 

Her er sommerens mest populære reisemål 
 

Sol og bad kombinert med storbypuls gjør Spania til en storfavoritt i sommer. Malaga og 

Barcelona er sommerens mest populære reisemål.  
 

Internetreisebyrået Travellink har tatt tempen på hvor nordmenn reiser i sommer. Sol og bad i Spania 

- og pulserende storbyer er hett i år. Sommerens vinner er Malaga. Det er hit antall reisende har økt 

mest siden i fjor.  
 

– Det er dobbelt så mange som reiser til Barcelona sammenlignet med i fjor, og til Malaga er antallet 

tredoblet. En av årsakene er at flybillettene dit er veldig billige akkurat nå. Mange selskaper flyr til 

disse destinasjonene, og det presser prisene, sier Hege Bergsløkken, leder for Travellink Norge.  

 

For å se hvilke sommerreisemål som har økt mest i popularitet har Travellink tatt fram en toppliste 

over hvilke destinasjoner som har klatret mest fra i fjor. På den finnes sol- og badedestinasjoner som 

Malaga og Alicante, storbyer som New York, og byer hvor det går an å kombinere storbyer med sol- 

og bad - som Split og Barcelona.  

 

– Vi ser at våre kunder ikke bare vil ligge og steke på stranden i sommer. De vil oppleve noe mer. 

Storbypuls kombinert med sol på nesen synes å være en trend som er kommet for å bli, sier Hege 

Bergsløkken. 
 

Sommerens største hits   

(økning i prosent fra i fjor) 

Sommerens mest populære reisemål 

(plassering i fjor) 

1. Malaga (276) 1. Barcelona (4) 

2. Barcelona (121) 2. Alicante (6) 

3. Split (97) 3. London (1) 

4. New York (88) 4. Malaga (12) 

5. Alicante (87) 5. Nice (11) 

 6. København (2) 

 7. Bangkok (21) 

 8. Paris (7) 

 9. Split (9) 

 10. Amsterdam (3) 

 

Fem to do-tips i Malaga  

 Picasso ble født i Malaga. Besøk Picasso-museet. Den siste søndagen i måneden er det gratis 

inngang. 

 Se Malaga fra det arabiske slottet Gibralfaro. Herfra får du den beste utsikten over byen. 

 Drikk lokal vin på baren Pimpi. Malaga er kjent for sin søte vin, som har en smak som minner om 

rosin. 

 Spis nyfanget fisk ved strandpromenaden. Ved stranden finnes masse små fiskeboder.  

 Besøk Feria de Málaga, Malagas store gatefest som finner sted i slutten av august.  

 

For mer informasjon: Hege Bergsløkken, leder Travellink Norge 

Mobil: +47 45 83 16 87, E-post: hege.bergslokken@travellink.com 

 

* Statistikken er basert på drøyt 50 000 bookinger gjort i Norge fram til den 26. Mai 2015, med avreise  juni-juli 

2015. Den viser de fem reisemålene som har økt mest prosentvist fra i fjor. Den viser også de 10 reisemålene 

med størst volum.  
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