
 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

  

 

Hit har det blitt billigere å fly i år 

 
En helg i Firenze eller Glasgow? En drømmereise til Rio, Miami eller Zanzibar? Slå til nå. Du 

kan spare tusenlapper på flybilletten sammenlignet med i fjor. Det viser fersk statistikk fra 

internettreisebyrået Travellink.  

  

− Akkurat nå er det rene utsalgspriser på mange flybilletter. Den harde konkurransen mellom 

flyselskapene fortsetter å presse på de allerede lave prisene, sier Hege Bergsløkken, leder i Travellink 

Norge.  

 

Statistikken* baseres på snittpriser på drøyt 100.000 bestilte reiser i Norge. Den viser at det har blitt 

betydelig billigere å fly til mange populære feriedestinasjoner.  

 

− Framfor alt har prisene på mange langdistanseflyvninger sunket markant. En del flybilletter har blitt 

flere tusen kroner billigere. Det er helt utrolig, sier Hege Bergsløkken.  

 

At nordmennene kutter sine reiseutgifter nå når flybillettene har blitt billigere, merker derimot 

Travellink ikke noe til:  
 

− Det virker som at vi fortsetter å bruke like mye penger på å reise. Når våre kunder nå finner 

billigere flybilletter passer de på å bo litt bedre. Bookingene på fire- og femstjerners hoteller har økt 

betydelig det siste året, sier Hege Bergsløkken.  

 

Langdistanseflyvninger Snittpris 2015 Så mye billigere har det blitt siden 2014 

Miami, USA 3 989 NOK 3 248 NOK 

Seoul, Sør-Korea 6 677 NOK 2 418 NOK 

Zanzibar, Tanzania 5 655 NOK 1 562 NOK 

Rio de Janeiro, Brasil 6 753 NOK 1 317 NOK 

New York, USA 3 518 NOK 990 NOK 

 

Europaflyvninger Snittpris 2015 Så mye billigere har det blitt siden 2014 

Glasgow, Skottland 3 160 NOK 1 139 NOK 

Færøyene 2 236 NOK 1 044 NOK 

Hamburg, Tyskland 1 999 NOK 609 NOK 

Firenze, Italia 2 619 NOK 363 NOK 

 

 

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 100.000 bookinger utført i Oslo fra januar til mars 2015 sammenlignet med 
samme periode i fjor. Travellink har sammenlignet snittpriser på tur-retur-billetter.  
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