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Stockholm, 24 juni, 2008 

 
Svenskarna väljer att resa långt bort i sommar 
 
I sommar vill svenskarna gärna resa långt bort. New York är i topp följt av Bangkok. 
Typiska solparadis i Europa finns lite längre ner på listan. Travellink ser en trend att 
svenskarna väljer att resa långt bort även på sommaren. 
 
Det är långlinjerna som toppar försäljningslistan hos Travellink denna sommar. New York 
toppar följt av Bangkok och Los Angeles hamnar strax utanför tio i topp, baserat på en lista för 
hur 40 000 kunder har bokat. De destinationerna följs av mer traditionella sydeuropeiska 
destinationer som Malaga, Palma, Athen, Nice.  
 
– Den låga dollarn gör att många reser till USA. New York är en fantastisk sommarstad med 
alla sina parker och vatten. Los Angeles är också trevlig som utgångspunkt för att resa runt i 
Kalifornien som har ett underbart klimat under sommartid, säger Elisabeth Lindberg 
försäljnings- och marknadschef på Travellink. 
 
Den destination i Europa som sticker ut mest som nykomling bland de mest valda 
destinationerna är Prag. Mycket kultur, vackra byggnader och ett fantastiskt utbud av barer, 
caféer och restauranger gör att många väljer att åka tillbaka. Mallorca, den gamla klassikern 
har tagit tillbaka sin plats på listan igen. 
 
– Det är roligt att se att Thailand fortsätter att växa som destination även under sommartid. 
Landet som vinner alla undersökningar som populärast på grund av sin vänlighet, bjuder på 
säker värme under vår sommarsäsong, säger Elisabeth Lindberg. 
 
Det som ökar mest hos Travellink är paketresorna. Bekvämligheten att söka både flyg och 
hotell samtidigt till ett pris lockar resenärerna. Fördelen med paketresor är att man är tryggad 
av resegarantin som gäller om resan blir inställd eller av annan anledning inte blir av. Den 
gäller endast när man köper paket och inte om man endast köpt en flygresa. 
 
Travellink Sveriges 10 i topp denna sommar: 
1. New York 
2. Bangkok 
3. Prag 
4. Malaga 
5. Palma 
6. Athen 
7. Nice 
8. Paris 
9. Barcelona  
10. London 
Listan baseras på Travellinks 40 000 kunder som köpt resor. 
 
 
För mer information:  

Elisabeth Lindberg, försäljnings- och marknadschef Travellink 
Tel 08-562 060 11 eller 073-773 60 11 


