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Tre ud af fire: Politisk uro ændrede ikke
vores ferieplaner

Politisk uro og terror i lande som f.eks. Tyrkiet, Frankrig, Tyskland og Belgien
påvirkede ikke 75 pct. af danskernes ferieplaner i sommeren 2016. Det
fremgår af en stor undersøgelse, som Spies netop har gennemført (uge 35)
blandt 8.922 medlemmer af selskabets såkaldte rejsepanel. 21 pct. oplyste, at
uroen fik indflydelse på deres ferieafvikling.

I undersøgelsen blev deltagerne også spurgt, om religionen i et ferieland har
indflydelse på valget af destination. Dertil svarede 54 pct. ”nej”, mens 41 pct.



sagde ”ja” og fem pct. ”ved ikke”.

Deltagerne i undersøgelsen giver et markant rygklap til Udenrigsministeriets
Borgerservice og de danske rejsearrangører.

- Hele 78 pct. af de 8.922 adspurgte siger, at de har ”fuld tillid til
Udenrigsministeriets rejsevejledninger”, mens blot 11 pct. siger det modsatte.
Samtidig mener 86 pct., at rejsearrangørerne altid bør følge vejledningerne fra
Borgerservice, mens syv pct. svarer nej, siger direktør Jan Vendelbo fra Spies,
der er Danmarks største rejsearrangør.

Han glæder sig specielt over et bestemt resultat fra undersøgelsen: 87 pct.
opfatter de danske rejsearrangører som ansvarlige – kun fem pct. siger det
modsatte og otte pct. ”ved ikke”.

Derimod er danskerne delte, når det kommer til mediernes omtale og fokus
på terror. Fire ud af 10 mener således, at medierne unødigt er med til at øge
frygten for at rejse til visse lande, mens fem ud af 10 har den modsatte
opfattelse.

- Heldigvis ser danskerne lyst på fremtiden. Sommerens megen regn i Danmark
har givet 66 pct. ekstra lyst til en solrejse til vinter. Og hele 85 pct. af de 8.922
adspurgte siger, at alverdens uro ikke får dem til at ændre planer for en eventuel
vinterrejse. Ni pct. siger det modsatte, fortæller Jan Vendelbo.

Også København blev i februar i år ramt af terror i form af skyderier to steder
i byen. – Lykkeligvis for turismen til hovedstaden opfatter 79 pct. byen som ”en
sikker ferieby”, mens ni pct. siger det modsatte. 12 pct. har svaret ”ved ikke”, siger
Jan Vendelbo.

Men kan en prisnedsættelse på en ferierejse til et uroligt land nedsætte
danskernes frygt for uro så meget, at de er klar til alligevel at tage afsted?
Dertil svarer 77 pct. ”nej”, mens 14 pct. siger ”ja”, og ni pct. ”ved ikke”.

OM SPIES' REJSEPANEL: Panelet er en dialogkanal mellem rejseinteresserede
og rejsearrangøren Spies. Det er et internetbaseret, uafhængigt og upolitisk
panel, der afspejler tendenser, når det gælder danskernes ferie. Det er
frivilligt og gratis at være med, og man kan når som helst forlade panelet. I
øjeblikket er ca. 33.000 med i panelet. Ovennævnte undersøgelse er



gennemført i perioden fra den 31. august til den 5. september 2016.

Yderligere information: Se resultater af undersøgelsen i nedenstående pdf-fil.
Kontakt direktør Jan Vendelbo, tlf. 40 53 93 77, produktchef Carlos Cebrian,
tlf. 26 14 26 93, eller 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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