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Danskernes ferievaner er stabile 

Danskernes feriemønster var næsten uændret i 2013 set i forhold til de forudgå-
ende år. Favoritmålet for lange ferierejser til udlandet var som tidligere år Spanien, 
det foretrukne transportmiddel var fly, den mest populære afrejsemåned var juli, 
og overnatninger skete overvejende på hotel. Kontinuiteten over tid gjorde sig også 
gældende, når danskerne holdt lang ferie i Danmark, hvor transportmidlet var bil, 
højsæsonen juli og indkvarteringen som oftest skete hos familie og venner eller i 
sommerhus. 
 
Lange ferierejser med mindst fire overnatninger fordelt efter destination. 2013 

 
 
Vi foretrækker stadig Spanien 
Til trods for Spaniens favoritstatus var der også andre velkendte gengangere, som 
danskerne foretrak som feriedestinationer i 2013. 10 pct. af de lange ferierejser til 
udlandet gik til Italien, efterfulgt af 8 pct. til Tyskland og 7 pct. til såvel Frankrig 
som Tyrkiet. Når feriemålet skulle være oversøisk, var det også som i tidligere år 
især USA og Thailand, som tiltrak danskerne med henholdsvis 4 og 2 pct. af de 
lange ferierejser. 
 
Badeferie, sommerhus og familiesamvær 
Når danskerne i 2013 tog udenlands i mindst fire dage, var formålet badeferie i en 
fjerdedel af tilfældene. Hvis den lange ferie blev holdt i Danmark, stod sommerhus 
og samvær med familie og venner højst på listen og udgjorde sammenlagt 95 pct. af 
alle ferierejser med mindst fire overnatninger i Danmark. 
 
For kortere udenlandsrejser med op til tre overnatninger dage var det foretrukne 
formål i 39 pct. af tilfældene at besøge familie og venner. Korte ture i Danmark blev 
i endnu højere grad brugt til dette formål, idet 72 pct. af de korte rejser havde besøg 
hos familie og venner som hovedformål, mens 23 pct. af rejserne havde sommer-
husturen som det primære formål.  
 
Fly til udlandet – bil i Danmark  
61 pct. af alle lange ferierejser til udlandet foregik i 2013 med fly. Når den lange 
ferierejse foregik i Danmark, var bilen det klart foretrukne transportmiddel, som 
hele 82 pct. valgte. 
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Hotel og overnatning hos familie og venner 
Hoteller og feriecentre var med 57 pct. den foretrukne indkvarteringsform på lange 
rejser til udlandet i 2013. På lange ferierejser i Danmark indkvarterede 38 pct. af 
danskerne sig hos familie og venner (inklusive lånt sommerhus).  
 
Ferierejser fordelt efter formål. 2013 

 Sommerhus Badeferie Storbyferie Naturferie Besøge familie 
og venner 

Andet 

   pct.   

Lange rejser:       
Danmark 50 3 1 3 36 8 
Udland 9 25 13 9 19 25 
Korte rejser:       
Danmark 23 0 1 1 72 3 
Udland 23 2 19 3 39 15 

 
 
Ferie- og forretningsrejser fordelt efter transportmiddel og indkvartering. 2013 

 Ferierejser Forretningsrejser 

 Mindst fire overnatninger En til tre  
overnatninger 

 

 Danmark Udlandet DK og udland DK og udland 

Rejser i alt (antal i mio.) 3,0 4,7 21,6 2,5 
Overnatninger pr. rejse (antal) 6,9 9,2 1,6 3,9 
Udgift pr. person pr. rejse (kr.) 2 641 6 377 1 613 4 760 
   pct.   

Transportmiddel:     
Fly 1 61 4 37 
Bil 82 28 74 43 
Bus 3 5 4 6 
Tog 10 2 14 12 
Skib 1 3 1 1 
Andet 2 1 3 1 
Indkvarteringsform:     
Hotel/feriecenter 7 57 13 81 
Camping 8 6 2 0 
Vandrerhjem 1 1 0 3 
Lejet feriehus 16 8 3 1 
Eget feriehus 27 3 15 0 
Familie ogvenner 38 17 65 4 
Andet 3 8 2 11 
 

Anm.: ”Udgift pr. person pr. rejse” dækker over alle udgifter i forbindelse med rejsen. Forudbetalte flybilletter, hotelophold og 
pakkerejser indgår også.  

 
 
 

Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/740. 
Tallene er baseret på en interviewundersøgelse, som er en del af en årlig EU-turismeundersøgelse, der har til 
formål at beskrive danskernes rejsemønster. Undersøgelsen er baseret på en tilfældigt udvalgt stikprøve med 
herboende danskere i alderen 15+.  
Kilder og metoder: Se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/979. 
Næste offentliggørelse: Ferie- og forretningsrejser 2014 udkommer juli 2015. 
Henvendelse: Else-Marie Rasmussen, tlf. 39 17 33 62, emr@dst.dk 
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