
  
  
 
 
 
 
 

 

Pressinformation 

Barnfamiljer vallfärdar till Danmark i augusti  
– så maximerar du resan 
Juli sägs ha varit den varmaste månaden i Sverige på 260 år. Något som lett till att många valt att 
spendera sin sommar på hemmaplan. Istället verkar sensommaren bli tiden för utlandssemester och 
enligt Stena Lines senaste bokningssiffror är intresset för Danmark större än på länge. Inför resan till 
grannlandet har rederiet därför tagit fram en guide för hur barnfamiljer kan maximera semestern med 
ekonomin i behåll.  
 
Efter ett par riktigt varma månader i Sverige är det många som söker den där sista semesterkänslan 
utomlands. Något som märks tydligt hos Stena Line. De senaste två veckorna har nämligen antalet 
dagsresor till Danmark ökat med hela 23 procent jämfört med samma period föregående år. Bland resor 
med barn har andelen resor stigit med 21 procent.  
 
– Danmark har sedan länge varit ett populärt resmål för svenskar och då inte minst bland barnfamiljer. 
Åkturen dit är inte bara smidig, det är för många en del av resan. Väl på plats får man mycket resa för 
pengarna. Danmark har nämligen under senare år satsat mycket på att vara ett land för resande med 
barn och det finns mängder med saker att hitta på som inte kostar skjortan, säger Mona Ulvåknippa, 
Route Marketing Manager på Stena Lines Danmarkslinjer.  

Stena Line har i samband med de höga resesiffrorna tagit fram en guide till de bästa och mest prisvärda 
aktiviteterna för en lyckad familjesemester i Danmark. 

Stena Lines tips på hur barnfamiljer kan maximera danmarksresan: 
Palmestranden – sola och bada på den populära och långgrunda stranden med vit sand och palmer strax 
norr om Fredrikshamn. Det blir inte mer tropiskt än så i Norden. 
The Reef Hotel Fredrikshamn – för den som föredrar att bada i pool finns detta spännande karibiska 
äventyrsbad med pooler både inomhus och utomhus. Favorit bland barnen som kan rädda vilken regnig 
dag som helst.  
Fårup Sommerland – allt från pooler till berg- och dalbanor finns på Fårup som dessutom blivit 
framröstat till Nordens bästa sommarland. 
Kattegattcentret – dyka med hajar eller paddla kajak från syd- till nordpolen? För den äventyrslystna är 
detta akvarium och äventyrscenter den perfekta destinationen. 
Råbjerg Mile – vandra i Nordeuropas största öken mellan Fredrikshamn och Skagen. 
Rubjerg Knude Fyr – se hur sanden nästan har begravt hela fyren i den vackra miljön runt Rudjerg 
Knude. 
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Grenen i Skagen – stå med en fot i varje hav där vågor från Kattegatt och Skagerrak möts. 
Glass med guf –  ät glass med den danska specialiteten guf på. Garanterat en sockerstinn succé bland de 
unga. 

För mer information kontakta: 
Carl Mårtensson, Head of Communications Stena Line, 0704 85 83 32 

 

 


