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Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/14778 

Spanien er stadig det mest populære feriemål 

Lige siden statistikkens start i 1999 har Spanien været danskernes foretrukne feriemål 
i udlandet. Det gjaldt også i 2010, hvor 13 pct. af alle ferierejser med mindst fire 
overnatninger gik hertil. Sverige var det næstmest besøgte land med 9 pct. af de lange 
ferierejser. Vores tyske naboer var også populære med 8 pct. af de lange ferierejser. 
Til sammenligning gik 7 pct. af alle lange ferierejser til Italien, ligesom en tilsvarende 
andel ferier foregik i Norge. Uden for Europa var Egypten og USA danskernes fore-
trukne destinationer med hver 3 pct. af alle lange ferierejser.  
 
Ferierejser til udlandet med mindst fire overnatninger. 2010 

 
 
Badeferie i udlandet og besøg hos venner og familie i Danmark 
Når danskerne holdt lange ferier i udlandet i 2010, var badeferien den mest populære 
ferieform med 26 pct. Hvis der kun var tale om en kort rejse til udlandet – dvs. ophold 
med 1-3 overnatninger – var det foretrukne formål at besøge venner og familie. Det 
gjaldt for 40 pct. af den type rejsemål. Derefter kom storbyferie med 28 pct. og som-
merhusferie med 16 pct.  
 
Når den lange ferie blev holdt i Danmark, var det oftest i form af besøg hos venner og 
familie, hvilket udgjorde 43 pct. af alle ferierejser med mindst fire overnatninger. Det 
var også populært at tage i sommerhus, idet dette formål udgjorde 39 pct. Hvad korte 
ophold med 1-3 overnatninger angår, brugte danskerne dem i 78 pct. af tilfældene på 
at besøge venner og familie og i 19 pct. af tilfældene på at tage i sommerhus.  
 
Fly til udlandet og bil i Danmark 
59 pct. af alle lange ferierejser til udlandet foregik i 2010 med fly, som dermed var 
det foretrukne transportmiddel. Blev den lange ferierejse holdt i Danmark, var bilen 
med 75 pct. den suverænt mest populære transportform. 
 
Hver anden på hotel i udlandet   
Hotel eller feriecenter blev valgt som indkvartering af 56 pct. af de danskere, der 
holdt ferie med mindst fire overnatninger i udlandet i 2010. Når danskerne blev 
hjemme i Danmark for at holde lange ferierejser, foretrak de i 74 pct. af tilfældene at 
bo hos venner eller familie.  
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Ferierejser fordelt efter formål. 2010 

 Sommerhus Badeferie Storbyferie Naturferie Besøge venner 
eller familie 

Andet 

   pct.   

Lange rejser:       
Danmark 39 4 1 8 43 5 
Udland 5 26 19 11 19 20 

Korte rejser:       
Danmark 19 0 1 1 78 1 
Udland 16 1 28 3 40 12 

 
Ferie- og forretningsrejser fordelt efter transportmiddel, indkvartering og destination. 2010 

 Ferierejser Forretningsrejser 

 Mindst 4 overnatninger 1-3 overnatninger  

 Danmark Udlandet DK og udland DK og udland 

Rejser i alt 3 067 610 4 375 600 20 344 848 2 712 118 

Overnatninger pr. rejse 8,9 9,6 1,6 3,1 

Udgift pr. rejse (kr.) 2 355 7 896 946 4 986 
   pct.   

Transportmiddel:     
Fly 2 59 4 48 
Bil 75 27 72 41 
Bus 3 8 5 3 
Tog 13 3 13 6 
Andet 7 4 6 2 

Indkvarteringsform:     
Hotel/feriecenter 4 56 8 88 
Camping 11 5 1 … 
Vandrerhjem 1 2 0 1 
Lejet feriehus 13 6 2 1 
Eget feriehus 23 4 13 0 
Familie/venner 46 20 74 3 
Andet 3 8 1 7 

Destinationer i 
udlandet: 

    

Spanien • 13 0 2 
Sverige • 9 3 8 
Tyskland • 8  3 9 
Italien  • 7 0 1 
Norge • 7 1 5 
Frankrig • 6 0 1 
Østrig • 6 0 1 
Tyrkiet • 6 … 3 
Grækenland • 5 … … 
Andre lande • 32 93 69 

Anm.: Det høje antal korte rejser skal ses i lyset af, at spørgsmålet om korte rejser også dækker over ophold med privat 
indkvartering i form af venner og familie, hvilket udgjorde 74 pct. af alle korte rejser i 2010. 

 
 

Mere information  Tallene er baseret på en interviewundersøgelse, der er omlagt i 2008. En sammenligning med 
tal fra før 2008 er derfor ikke mulig. Af samme grund er der ikke tal i Statistikbanken. Statistik 
over danskernes ferie- og forretningsrejser i Danmark og udlandet offentliggøres i mere detal-
jeret form i abonnementsserien Serviceerhverv (Statistiske Efterretninger) 14. juli 2011.  

Kilder og metoder  Se www.dst.dk/varedeklarationer/979. 

Næste offentliggørelse  Ferie- og forretningsrejser 2011 udkommer uge 27 i 2012. 

Henvendelse  Else-Marie Rasmussen, tlf. 39 17 33 62, emr@dst.dk 
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