
Pigerne på Ocean Beach Club på Cypern kan kun smile over ferievejret på den stadig mere populære ferieø. I skoleferien er
regnmåleren knasende tør, mens termometeret i snit står på 32 grader.
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Her får du det bedste vejr for
feriepengene

Forskellen på sommeren 2017 i Danmark og i de populære ferielande ved
Middelhavet var til at tage og føle på. I juli måned havde vi herhjemme 19
regnvejrsdage – heraf flere med skybrud. Danskerne måtte tage imod 78 mm
nedbør – 12 mm mere end gennemsnittet. Solen skinnede i 196 timer –
svarende til 6,3 timer i døgnet og dagtemperaturen lå i snit på 15,5 grader
(kilde:DMI).

-Til sammenligning faldt der i juli ikke en dråbe regn på Cypern, solen skinnede i
snit 12 timer om dagen og temperaturen lå på 32 grader i dagtimerne. År efter år



oplever danske feriegæster det bedste vejr i den østlige del af Middelhavet,
fortæller kommunikationschef Torben Andersen fra Spies.

Vejret har stor betydning for gæsternes totale ferieoplevelse. – Dårligt vejr
kan ødelægge selv den bedste ferie. Derfor beder vi vores gæster give deres
ferievejr karakter på en skala fra 0 til 5. Karaktererne for sommeren 2017 var
højere end de to foregående år – måske med baggrund i, at sommeren 2016 også
var regnvåd herhjemme, siger Torben Andersen .

Her fandt Spies-gæsterne det bedste ferievejr i sommeren 2017:

1. Alanya (4,85)
2. Gran Canaria (4,79)
3. Kos (4,74)
4. Cypern (4,72)
5. Dalaman (4,72)
6. Split (Kroatien) (4,71)
7. Rhodos (4,70)
8. Mytilini (4,66)
9. Preveza (4,62)
10. Tenerife (4,61)

Et er danskernes "fornemmelse for vejret" - et andet er tør statistik over en
30-årig periode. Klimatologerne følger nøje vejret i alverdens lande -
herunder finder du gennemsnitstallene for Danmark (København) og for en
række af danskernes foretrukne sommerrejsemål *):

Juli August September

Danmark

Solskinstimer   pr. dag 6,3 6,0 4,3

Nedbør mm   pr. dag 2,1 2,2 2,4

Dagtemperatur 19,8 20,0 16,8

Cypern

Solskinstimer   pr. dag 12,0 12,0 10,5



Nedbør mm   pr. dag 0 0 1,0

Dagtemperatur 32,0 32,0 30,0

Spanien   (Mallorca)

Solskinstimer   pr. dag 10,7 10,2 8,2

Nedbør mm   pr. dag 0,3 0,6 1,7

Dagtemperatur 31,0 31,0 28,0

Spanien   (Kanarieøerne)

Solskinstimer   pr. dag 10,8 10,1 8,5

Nedbør mm   pr. dag 0 0 0,3

Dagtemperatur 28,0 29,0 28,0

Grækenland

Solskinstimer   pr. dag 12,0 11,5 9,0

Nedbør mm   pr. dag 0,03 0,02 0,6

Dagtemperatur 29,0 28,0 26,0

Tyrkiet

Solskinstimer   pr. dag 13,0 13,0 11,5

Nedbør mm   pr. dag 0,2 0,1 0,4

Dagtemperatur 34,0 34,0 31,0

*) En klimanormal er gennemsnittet for et vejrparameter over en længere
årrække. Internationalt anbefales 30 år. Tallene stammer fra WMO, der er
meteorologiens internationale hovedorganisation under FN.

Yderligere information: Kommunikationschef Torben Andersen, tlf. 40 59 47
00.

Spies er Danmarks største rejsearrangør. Selskabet indgår i den nordiske
rejsekoncern Thomas Cook Northern Europe sammen med rejsearrangørerne Ving
i Norge og Sverige, Tjäreborg i Finland samt hotelselskabet Resorts & Hotels, der



bl.a. driver hotelkæderne Sunwing Family Resorts og Sunprime Hotels. Spies’
gæster flyver fortrinsvis med søsterselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia.
Thomas Cook Group plc er noteret på Børsen i London og selskabets ca. 22.000
ansatte opererer i over 200 lande. Thomas Cook Group Airlines, der bl.a. tæller
Condor i Tyskland, Thomas Cook Airlines i Storbritannien og Thomas Cook
Airlines i Belgien, er med 90 moderne og miljøvenlige fly Europas 11. største
flyselskab.
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