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Kongelig bryllup lokker nordmenn til London 
 
England og hele Storbritannia forbereder seg til et kongelig bryllup som forventes å 
tiltrekke seg turister fra hele verden. At nordmenn setter pris på sitt kongehus er ingen 
hemmelighet, men vi er tydligvis begeistret for det britiske også. Statistikk fra Travellink 
og eDreams ODIGEO, en av Nordens og Europas ledende onlinereisebyråer, viser at 
nordmenn topper listen med størst økning i turister som reiser til London før bryllupet. 
 
Den 19. mai gifter prins Harry og amerikanske Meghan Markle seg i Windsor utenfor 
London, og det betyr folkefest. Foran det mye omtalte bryllupet øker det globale antallet 
reisende til Londons flyplasser med hele 33 prosent. 
 
Fremfor alt er det tyskere som velger å reise til hovedstaden i forkant av bryllupet. På 
andreplass havner Spania. Norge kommer på en sjuendeplass og er dermed foran sine 
nordiske naboland. Samtidig står nordmenn for den største økningen i antall reisende i 
dagene før bryllupet. Sammenlignet med samme periode i 2017, øker antallet norske 
reisende med hele 118 prosent. Flere nordmenn velger altså å reise til London fremfor å 
feire nasjonaldagen 17. mai – en dag da mange nordmenn møter opp for å se den norske 
kongefamilien vinke fra slottsbalkongen.    
 
– Et kongelig bryllup er en sjeldenhet, og med den velkjente britiske kongefamilien skaper 
det en stor interesse fra turister som vil besøke hovedstaden. Først og fremst ser vi en 
økning blant europeiske land. Med på niende plass over land med flest turister som reiser til 
London for å se bryllupet, ligger Argentina og på tolvte plass kommer USA, sier Maryline 
Morini, sjef for kundekommunikasjon i Travellink. 
 
 
10 på topp av land med flest turister som reiser til London foran det britiske kongelige 
bryllupet: 
 

1. Tyskland 
2. Spania 
3. Frankrike 
4. Italia 
5. Portugal 
6. Østerrike 
7. Norge 
8. Danmark 
9. Argentina 
10. Sverige 

 
 
 
 



 
 
Topp 5 land med den største økningen av antall reisende foran det britiske kongelige 
bryllupet: 
 

1. Norge (118 procent) 
2. Østerrike (93 procent) 
3. Tyskland (83 procent) 
4. Frankrike (46 procent) 
5. Portugal (42 procent) 

 
 
*Om statistikken 
Basert på antall reisende som flyr til London tre dager før bryllupet, den 17. til og med 19. 
mai 2018 sammenlignet med samme datoer forrige år. Statistikken er hentet fra eDreams 
ODIGEO og alle deres søsterselskaper for ankomster til alle Londons flyplasser. 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Åsa Frykberg, pressekontakt, More PR, +46 70-758 16 22, asa@morepr.se 
Emma Birgersson, pressekontakt, More PR, +46 73-736 23 14, emma.birgersson@morepr.se 
 
Om Travellink 
Travellink er en av Nordens ledende onlinereisebyråer med virksomhet i Sverige, Norge, 
Danmark og Finland. For 17 år siden var vi pionerer på online-reiser. I dag er vi 
markedsledende og en del av Europas største gruppering for onlinereiser, eDreams ODIGEO, 
som er representert i 43 land. Travellink har markedets raskeste og kraftigste 
bookingfunksjon med størst tilbud av fly, hoteller, leiebiler og kombinasjoner av fly og hotell. 
I tilbudet finnes det 530 flyselskaper, over 1,7 millioner hoteller og 40 000 destinasjoner 
over hele verden. Alltid til best mulig pris, høyeste kvalitet og beste service. 
 


