
De seneste to højsomre har i Danmark været præget af nedbør – og i 2015 af blæst. Statistikken viser, at de solsikre rejsemål
omkring Middelhavet byder på dobbelt så mange soltimer som i Danmark.
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Her får du mest sol for dine feriepenge

For at være sikker på at få sol og varme i sommerferien skal man vende
snuden mod middelhavsområdet - nøjagtig som ca. 350.000 danskere gør det
i denne sommerferie for skolerne.

Forskellen på sommeren i Danmark og i de populære ferielande ved
Middelhavet er til at tage og føle på – ikke mindst hvis man valgte at blive
hjemme i sommeren 2015 og i år. Fra den 1. til den 14. juli 2016 havde vi 13
regnvejrsdage, og danskerne måtte tage imod 63 millimeter nedbør mod
normalt 66 for hele måneden. Mange års vejrstatistik taler også sit tydelige
sprog: i juli måned skinner den ”danske” sol i gennemsnit 6,3 timer pr. dag, og



temperaturen ligger på 19-20 grader. På Cypern kan man i juli dagligt glæde sig
over i gennemsnit 12 soltimer, 32 graders varme og ikke en dråbe regn.

24.451 gæster, der frem til og med uge 27 i år har rejst med Spies, har givet
deres ferievejr karakter. Det bedste vejr fandt de på den lille, græske ”Mamma
Mia-ø” Skiathos - efterfulgt af Gran Canaria, der mere og mere bliver et
helårsrejsemål.

- Vejret har en stor indvirkning på vores gæsters samlede vurdering af deres ferie.
Dårligt vejr kan ødelægge oplevelsen af selv den bedste ferie. Vi beder derfor
vores gæster give deres ferievejr karakter på en skala fra 0 til 5, fortæller
kommunikationschef Torben Andersen fra Spies.

Og tendensen er klar: år efter år finder danskerne det bedste sommervejr i
landene i den østlige del af Middelhavet. Her er Spies-gæsternes feriekarakterer
frem til og med uge 27:

1. Skiathos (4,68)
2. Gran Canaria (4,62)
3. Lesbos (4,60)
4. Cypern (4,57)
5. Phuket (4,56)
6. Tyrkiet (4,53)
7. Kreta (4,41)
8. Rhodos (4,40)
9. Tenerife (4,26)
10. Kroatien (4,11)

Et er danskernes "fornemmelse for vejret" - et andet er tørre tal.
Klimatologerne følger nøje sommervejret i alverdens lande - herunder finder
du gennemsnitstallene for Danmark (København) og fra en række af
danskernes foretrukne sommerrejsemål *):

Danmark Juli August September

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 Juli August September

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

Nedbør mm pr. dag: 0 0 1,0

Dagtemperatur: 32 32 30

Spanien (Mallorca) Juli August September

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

Nedbør mm pr. dag: 0,3 0,6 1,7

Dagtemperatur: 31 31 28

Spanien (De Kanariske Øer) Juli August September

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

Nedbør mm pr. dag: 0 0 0,3

Dagtemperatur: 28 29 28

Grækenland Juli August September

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

Nedbør mm pr. dag: 0,03 0,02 0,6

Dagtemperatur: 29 28 26

Tyrkiet Juli August Septembe r

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

Nedbør mm pr. dag: 0,2 0,1 0,4

Dagtemperatur: 34 34 31

*) 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. Ved at klikke på nedenstående link kan du hente klimatallene for de
enkelte landsdele i Danmark: http://www.dmi.dk/vejr/arkiver/normaler-og-
ekstremer/klimanormaler-dk/.

http://www.dmi.dk/vejr/arkiver/normaler-og-ekstremer/klimanormaler-dk/
http://www.dmi.dk/vejr/arkiver/normaler-og-ekstremer/klimanormaler-dk/


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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