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Danskerne vil have bæredygtige
charterrejser

Lækre hoteller, mad og bæredygtighed ligger i top på prioritetslisten, når
danskerne skal vælge ferie. Fire ud af ti vælger rejseselskab på grund af
selskabets bæredygtighedsarbejde. Det viser en ny undersøgelse, der også
slår fast, at vi på ferien hellere vil besøge lokale fødevareproducenter end gå
i dyreparker og vandland.

Ferieønsker, vaner, trends og tendenser er nogle af de væsentlige parametre,
der afgør ferievalget. Dem har Spies, i samarbejde med de nordiske selskaber
Ving og Tjaereborg, nu kortlagt og samlet i Ferierapporten 2019.

https://www.spies.dk/rejseselskabet-spies


Rapporten viser blandt andet, at designhoteller bliver stadig vigtigere end
destinationerne, og det samme gælder for hotellets restaurant. Næsten to ud
af tre danske gæster vil have mulighed for at spise lokal mad på restauranten.
Bæredygtighed er vigtig, og den moderne pakkerejse er mere bevidst og
holdbar end nogensinde. Rapporten viser også, at for Gen Z og Millenials er
tendensen, at de drikker kvalitetscocktails fremfor store mængder billig
alkohol, de vil hellere dyrke yoga, finde de lokale oplevelser og have god tid
til at restituere end de vil feste natten lang.

- Danskerne prioriterer deres ferierejse, men vi kan se, at krav og forventninger er
noget anderledes end de var for bare nogle år siden. Hotellerne bliver vigtigere,
maden skal helst være lokal og gerne med vegetariske alternativer, og vi kan
konstatere, at der er forventninger om, at vi tænker bæredygtighed ind i alle led
af rejsen,” siger Lisbeth Nedergaard, Kommunikationschef i Spies.

Forbrugerne er stadigt mere bevidste om rejsebranchens
bæredygtighedsarbejde. Ni ud af ti påpeger, at det er et fælles ansvar for
rejseselskabet og kunderne at skabe en mere bæredygtig rejse. Spies har
taget det afgørende skridt og klimakompenserer, som det første rejseselskab,
samtlige flyrejser.

Et par stærke tendenser i Ferierapporten er:

Designhotel gør den klassiske charterrejse "hip"
Hoteller bliver vigtigere end rejsemålet selv. Med stilfulde designhoteller
ændrer man billedet af, hvad en pakkerejse og gør dem attraktive for både
eksisterende og nye kunder. Da Spies for nylig åbnede et nyt designhotel,
Sunprime Tamala Beach i Gambia, havde 97% af gæsterne aldrig besøgt
Gambia før. 40% af gæsterne var helt nye kunder hos Spies.

Grønt og lokalt
Hotellets restaurant er blevet en destination i sig selv til alle måltider. Syv ud
af ti mener, at hotellets restaurant er vigtig, når man booker deres feriehotel
og de er blevet det nye go-to place for både gæster og andre besøgende. Et
eksempel er det sidst nye hotelkoncept Casa Cook på Rhodos, Kos og Kreta.
Og gæsterne vil have mere grønt på menuen, fortrinsvis lokalt producerede
råvarer og retter. Denne sommer lancerer Spies en vegetarisk à la carte-menu
på Sunwing Family Resorts.

Tyrkiet er tilbage

https://www.spies.dk/hoteller
https://www.spies.dk/graekenland/rhodos
https://www.spies.dk/graekenland/kos
https://www.spies.dk/graekenland/kreta


Den danske krone står stærkt mod den tyrkiske lire, og feriegæster får en
virkelig god værdi for pengene i år. I løbet af de sidste to år har Spies haft
stærkt stigende efterspørgsel til det populære land og koncernen investerer
nu også i to nye Cooks Club designhoteller i Marmaris og Alanya.

Ifølge vores undersøgelse vil du se mindre af:

• Mindre plastik: Otte ud af ti ferierejsende ønsker at reducere
deres brug af plast på destinationen. I 2019 vil Thomas Cook-
koncernen, som også omfatter Spies, fjerne 70 millioner
engangsplastikvarer på hoteller, fly og kontorer.

• Fest og farver: Kun 3% af 18-35-årige ser festen som
hovedformålet med ferien. 87% svarer, at formålet med ferien er
tid til hvile og 57% svarer, at de bruger ferien til at reflektere
over livet derhjemme.

• Intens solbadning: Alle vil have godt vejr i ferien, men at stege
dagen lang smurt ind i olie er helt yt, især blandt 18-35-årige,
hvor kun 6% svarer, at solen er det vigtigste trækplaster, når de
skal bestille en ferierejse.

• Forlystelsespark og vandland: Syv ud af ti danskere har stort set
ingen interesse i at besøge vand- og forlystelsesparker.

Se Ferierapport 2019 her

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 og Thomas Cook Airlines i Storbritannien, er med over 100
moderne og miljøvenlige fly et af Europas største ferieflyselskaber.

https://www.spies.dk/tyrkiet/marmaris
https://www.spies.dk/tyrkiet/alanya
https://www.spies.dk/ferierapporten/2019
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