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Vi tog på 6,5 mio. lange ferierejser til udlandet
Danskerne rejste i alt 6,5 mio. gange på lang ferie til udlandet i 2019. Det mest populære rejsemål var Spanien, som stod for 15 pct. af de lange ferierejser. Derefter
følger Tyskland, Italien og Grækenland. Ser vi på de mest populære oversøiske
destinationer, så gik 4 pct. af rejserne til USA, mens 2 pct. gik til Thailand. En lang
ferierejse har mindst fire overnatninger.
Top-ti over de mest populære destinationer for lange ferierejser. 2019
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Kilde: www.statistikbanken.dk/ff1.

Mange korte rejser i Danmark
Danskerne tog på i alt 15,1 mio. korte ferierejser i 2019 med 1-3 overnatninger. Af
disse blev 12,4 mio. rejser foretaget inden for Danmarks grænser, mens 2,8 mio. gik
til udlandet.
Feriebudgettet er markant større for udlandsrejser end for rejser i Danmark
For ferierejser, der varede mindst fire nætter og gik til udlandet i 2019, var det
gennemsnitlige feriebudget pr. person på 10.615 kr. Det er mere end dobbelt så
meget som budgettet på 2.730 kr. til en ferie med mindst fire overnatninger i Danmark. På de korte ferierejser blev der i gennemsnit brugt 1.655 kr. pr. person, mens
udgifterne til forretningsrejser lå på 4.910 kr.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse
Ændret tidsperiode i spørgeskemaet
Spørgeskemaet er ændret fra 2018 til 2019-undersøgelsen, således at vores respondenter spørges ind til deres rejser de sidste tre måneder i stedet for de sidste fem
måneder.
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Ferie- og forretningsrejser fordelt efter transportmiddel og indkvarteringsform. 2019
Ferierejser
Lange rejser
Danmark
Rejser i alt (antal i mio.)

Forretningsrejser
Korte rejser

Udland Danmark og udland Danmark og udland

4,4

6,5

15,1

3,7

Overnatninger pr. rejse (antal)

7

10

2

4

Udgift pr. person pr. rejse (kr.)

2 730

10 615

1 655

4 910

Anm.: ”Udgift pr. person pr. rejse” dækker over alle udgifter i forbindelse med rejsen. Forudbetalte flybilletter, hotelophold og
pakkerejser indgår også.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ff3 og ff4.

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 år +.
Kilder og metoder: Se statistikdokumentationen og emnesiden.
Næste offentliggørelse: Ferie- og forretningsrejser 2020 udkommer uge 26 i 2021.
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