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Om momondo 
momondo.se är en gratis, oberoende och global resesöksajt som jämför miljarder priser på flyg, hotell och hyrbilar. 
Med huvudkontoret i Köpenhamn är momondo aktiva i över 30 internationella marknader. momondos mobila 
applikationer finns även tillgängliga gratis för iPhone och Android. momondo har fått flera utmärkelser och är 
rekommenderade av både svenska och internationella media som Aftonbladet, CNN, The New York Times och The 
Daily Telegraph. momondo drivs av Kayak, ett oberoende dotterbolag av Priceline Gruppen.   

 
Momondo Flysökindex: 

Turkiet åter bland toppdestinationerna 
 
Flygsökindex av resesöksajten momondo.se ges ut varje kvartal och visar på 
intresseutvecklingen av sökningar gjorda på de 20 mest populära destinationerna i världen. 
Tredje kvartalets index visar att svenskarnas intresse för Turkiet är på uppgång hösten 2017.  
 
Det tredje kvartalets Flygsökindex av momondo visar ett minskat intresse av långväga 
destinationer jämfört med förra året, där toppdestinationerna Bangkok, Phuket och New 
York har minskat, medan trenden för nära soldestinationer fortsätter uttrycka sig.  
 

– Antalya i Turkiet är på uppgång med den mest tydliga ökningen i vårt index. Även 
Istanbul, som går från plats 17 till plats 8 på listan, är en av de destinationer som ökat mest 
jämfört med förra året, säger Robin Eriksson, talesperson för momondo i Sverige. 
 
Om momondo Flygsökindex 
momondo Flygsökindex baseras på sökningar gjorda på momondo.se under det senaste 
kvartalet och andelen sökningar för de 20 mest populära utländska destinationerna jämförs 
sedan med andelen sökningar under samma period året innan.  
 
momondo Flygsökindex kommer att ges ut den första torsdagen av varje kvartal. 
 
Alla siffror och citat är fria att använda vid publicering. Källhänvisning med länk görs 
till: http://www.momondo.se 
 
För mer information, vänligen kontakta; 
Jens Elfsberg, presskontakt momondo Sverige  
E-post: jens.elfsberg@wenderfalck.com 
Telefon: +46707941056 
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Flygsökindex 
- Av resesöksajten momondo.se                                          
Nr.4, oktober 2017   
 
Flygsökindex av momondo ges ut varje kvartal och visar på intresseutvecklingen av sökningar 
gjorda på de 20 mest populära destinationerna i Europa och världen. 
DESTINATION PLACERING 

2017 
(PLACERING 
2016) 

ANDEL AV 
SÖKNINGAR 
Q3 2016 

ANDEL AV 
SÖKNINGAR 
Q3 2017  

UTVECKLING TREND 

BANGKOK 1 (1) 5,20% 4,89% -6,0%  

KÖPENHAMN 2 (2) 3,35% 3,58% 6,9%  

MALAGA 3 (5) 2,41% 2,69% 11,4%  

BARCELONA 4 (4) 2,69% 2,40% -10,7%  

LONDON 5 (3) 2,81% 2,30% -18,1%  

ALICANTE 6 (7) 1,86% 2,26 21,8%  

PALMA DE 
MALLORCA 

7 (6) 1,97% 1,96% -0,4%  

ISTANBUL 8 (17) 1,10% 1,55% 41,1%  

PHUKET 9 (9) 1,57% 1,48% -6,1%  

AMSTERDAM 10 (10) 1,31% 1,39% 6,2%  

NEW YORK 11 (8) 1,78% 1,37% -22,7%  

PARIS 12 (16) 1,10% 1,27% 15,3%  

ROM 13 (12) 1,25% 1,22% -2,0%  

BERLIN 14 (11) 1,28% 1,18% -7,3%  

BEIRUT 15 (19) 0,98% 1,14% 15,7%  

DUBAI 16 (14) 1,13% 1,14% 0,9%  

PRAG 17 (13) 1,20% 1,13% -6,4%  

LISSABON 18 (15) 1,11% 1,04% -6,6%  

LAS PALMAS 19 (18) 1,00% 1,00% 0,3%  

SPLIT 20 (26) 0,79% 0,96% 21,3%  

DEN MEST TRENDIGA DESTINATIONEN 

ANTALYA 25 (32) 0,62% 0,89% 44,8%  

 
 


