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Travellink er et førende internetbaserede rejsebureau med aktiviteter i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 
Selskabet har tre forretningsområder; privatrejser, forretningsrejser og konference-og event. Travellink 
sælger flyrejser fra 440 flyselskaber og mere end 550.000 hoteller til mere end 40 000 destinationer i hele 
verden. Travellink indgår i gruppen ODIGEO sammen med eDreams, Go Voyages, Opodo og Liligo. 
Europas største online rejse-og e-handelsvirksomhed. eDreams ODIGEO er repræsenteret i 44 lande 
verden over. Virksomheden tilbyder et bredt udvalg af flyrejser, hoteller, billeje og pakkerejser (flybillet og 
hotel ). 

 

  

15. april 2015 
 

Flypriser til mange populære rejsemål 

faldet 20-35 procent siden 2014 
En forlænget weekend i Biarritz eller Milano? En drømmerejse til Rio, Vietnam eller Zanzibar?  

Det er markant billigere at flyve i 2015. Du kan spare flere tusind kroner på flyrejsen sammenlignet med 

2014. Det viser friske tal fra internetrejsebureauet Travellink. 

  

-Det er de rene udsalgspriser på mange flybilletter. Den hårde konkurrence mellem flyselskaberne 

presser de allerede lave priser endnu længere ned, siger direktør Torben Nygaard, Travellink Danmark.  
 

Travellink har udregnet de gennemsnitlige priser i 2014 og 2015 baseret på godt 100 000 bookninger i 

Danmark. Tallene viser, at det er blevet 20-35 procent billigere at flyve til mange populære ferierejsemål. 

Nogle endog over 60 procent billigere. 
 

-I kroner er langdistance flyvninger faldet mest. Billetten til mange rejsemål er op til flere tusind kroner 

lavere i år. I procent er flere rejsemål i Europa faldet med en tredjedel. Det er virkleig værd at bide mærke 

i, siger Torben Nygaard. 
 

Travellink kan konstatere, at lavere flypriser ikke får danskerne til at spare på feriebudgettet. Det, vi har 

sparet på gyngerne, bruger vi på karusellen. 
 

-Vi bruger de samme penge på at rejse. Når vores kunder sparer på flybilletten, vælger de i stedet at bo 

bedre. Antallet bookninger på fire- og fem-stjernede hotelller er øget markant det seneste år, siger Torben 

Nygaard. 
 

Destinationer i Europa Gennemsnit for 

billetter 2015 

Prisfald siden 2014 – kroner (fald i procent) 

Granada, Spanien 801 DKK 1 686 DKK (68 pct.) 

Bristol, England 1 978 DKK 1 204 DKK (38 pct.) 

Biarritz, Frankrig 1 823 DKK 1 003 DKK (35 pct.) 

Samos, Grækenland 1 728 DKK 828 DKK (29 pct.) 

Milano, Italien 950 DKK 747 DKK (44 pct.) 

 

Langdistanceflyninger Gennemsnit for 

billetter 2015 

Prisfald siden 2014 – kroner (fald i procent) 

Zanzibar, Tanzania 3 420 DKK 5 288 DKK (61 pct.) 

Nha Trang, Vietnam 6 642 DKK 2 418 DKK (27 pct.) 

Beijing, Kina 4 647 DKK 1 346 DKK (22 pct.) 

Rio de Janeiro, Brasilien 4 970 DKK 1 189 DKK (19 pct.) 

New York, USA 3 293 DKK 940 DKK (22 pct.) 

 
Yderligere information: Torben Nygaard, direktør Travellink Danmark  

Mobil:+45 20 18 24 24  

E-mail: torben.nygaard@travellink.com   

 
* Statistiken er baseret på godt 150 000 bookninger fra København i perioden januar-marts 2015 sammenlignet med samme 
periode 2014. Travellink har sammenlignet priser på tur- og returbilletter. 


