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Budapest er sommerens raket 
Sol, sand og vand. Nej, danskerne vil til Budapest, Madrid og New York i sommerferien. 

 

Budapest springer 20 pladser frem, fra en 28. plads til en 8. plads på listen over danskernes 

foretrukne rejsemål i sommerferien. 

 

Internetrejsebureauet Travellink har taget temperaturen på danskernes rejser i sommerferien. 

Spanien, Paris og London er som altid populære. Men vinderen 2015 er Budapest, som oplever 

den største stigning i antal rejsende fra 2014 til 2015. 

 

-Mere end dobbelt så mange rejser til Budapest sammenlignet med 2014. Antal solgte rejser er 

steget 142 procent. Det spiller ind, at flybilletter til Budapest er meget billige lige nu. Mange 

flyselskaber flyver dertil, og det presser prisen. Desuden er hotel, mad og oplevelser billige for 

en dansker, siger direktør Torben Nygaard, Travellink Danmark.  

 

Travellink har listet sommerens rejseraketter på baggrund af antallet af solgte flybilletter.  Sol- 

og badedestinationer som Antalya og Lissabon er steget henholdsvis 139 og 61 procent, men 

også spændende storbyer som Madrid er steget 77 procent og New York 20 procent. 

 

Sidste års mest populære destination Paris er faldet fire pladser tilbage til en femteplads, mens 

Barcelona, Malaga, Bangkok og Palma alle er rykket frem på Top 10. 

 

-Vi ser, at vores kunder både rejser til sol og varme og til oplevelser, og det er interessant, at 

nye storbyer rykker ind på Top 10. 

 

-Samtidig kan vi konstatere, at danskerne gerne flyer til Spanien i sommerferien. Barcelona, 

Malaga og Palma er i Top4 og Madrid som en sommerraket, siger direktør Torben Nygaard.  

 

Sommerens rejseraketter  

(stigning i procent 2014-1015) 

Sommerens Top 10 rejsemål 

(placering 2014 i parentes) 

1. Budapest (142) 1. Barcelona (3) 

2. Antalya (139) 2. Malaga (2) 

3. Madrid (77) 3. Bangkok (7) 

4. Lissabon (61) 4. Palma (8) 

5. New York (20) 5. Paris (1) 

 6. Nice (5) 

 7. London (10) 

 8. Budapest (28) 

 9. Berlin (11) 

 10. New York (13) 
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Fem tips til Budapest  

 Tag et bad i en af byens varme kilder.  

 Sejltur på Donau og se byen fra vandet. 

 Besøg Központi Vásárcsarnok, det centrale marked (mad mm) 

 Vinsmagning. Ungarn byder på vine i verdensklasse. 

 Spis godt. Det er billigt at gå ud og spise godt sammenlignet med Danmark. 

 

Yderligere information: Torben Nygaard, direktør Travellink Danmark  

Mobil:+45 20 18 24 24  

e-mail: torben.nygaard@travellink.com  

 

* Statistikken er baseret på godt 60.000 bookningar foretaget i Danmark frem till den 26.maj med 

afrejse i juni-juli 2015. Tabel 1 viser de fem rejsemål antallet er øget mest i procent i forhold til 2014. 

Tabel 2 viser Top 10 rejsemål målt på antal bookninger. 


