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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 460 000 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. 
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Boom for pakkereiser! - Hit reiste vi i 2014 
 
2014 var pakkereisens år, aldri tidligere har så mange valgt å kjøpe en reise med både fly og hotell 

hos Travellink. I Norge har antall solgte pakkereiser økt med nesten 20 % sammenlignet med året før. 

Travellink har analysert pakkereisene i 2014 og funnet årets mest populære reisemål. 

 

- Flere og flere kunder begynner å få øynene opp for at det lønner seg å pakke sin egen reise med fly 

og hotell, sier Hege Bergsløkken, daglig leder i Travellink Norge.  

 

- Å kjøpe flybilletter og hotell er generelt billigere enn å kjøpe det hver for seg, dessuten er du 

beskyttet av pakkereiseloven dersom noe skulle skje, sier Hege Bergsløkken.  

 

London og Spania på topp – Riga og Koh Samui nykommere 
I 2014 gikk de fleste pakkereisene fra Norden til London og Spania. Blant storbyene er det i prinsippet 

de samme reisemålene som i fjor, selv om rekkefølgen har endret seg. København har for eksempel 

klatret fra en 8. til en 4. plass og nye i topplisten er Riga og Stockholm. Barcelona har mistet noen 

plasseringer, men beholder statusen som et av de mest populære reisemålene. 

 

Blant de 10 mest populære sol- og badereisemålene er hele fire spanske byer på listen, og 

interessen fra alle de nordiske landene var stor. Men vi valgte ulike byer å feriere i. Svenskene lot seg 

lokke av Palma, mens danskene og finnene valgte Malaga, og nordmennene satte kursen mot Gran 

Canaria. Fjorårets plasseringer står i parentes. Den mest populære solreisen i 2014 gikk til Nice som 

også var mest populær i 2013. 

 

Topp 10 storbyer 2014 Topp 10 sol-og-bad 2014 

1. London (1) 

2. Amsterdam (3) 

3. Berlin (6) 

4. København (8) 

5. Paris (4)  

6. Barcelona (2) 

7. Praha (5) 

8. Roma (7) 

9. Riga (ny) 

10. Stockholm (ny) 

1. Nice (1) 

2. Gran Canaria (2) 

3. Palma (7) 

4. Malaga (4) 

5. Dubai (3) 

6. Dubrovnik (9) 

7. Phuket (8) 

8. Alicante (6) 

9. Koh Samui (ny) 

10. Malta (10) 

 
Statistikken er basert på pakkereiser kjøpt fra Norge t.o.m. 29.12 2014. 

 
 

For mer informasjon: 

Hege Bergsløkken, leder Travellink Norge 

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