
På et år bruger en mand over 60 timer på at barbere sig. Det er over 138 dage i løbet af hans liv. Barberen i Molivos på Lesbos
svinger kniven i syv-otte timer om dagen og tager 30 kr. for at fjerne skæg og brænde næsehår.
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Her får du den billigste klipning på din
ferie – og den dyreste!

Hvis du har planer om at kombinere din storbyferie med et lokalt frisørbesøg,
så spring Oslo over. Uanset om du er mand eller kvinde. Den norske
hovedstad har uden sammenligning verden dyreste frisører – skarpt forfulgt
af København, når det gælder kvinderne. De danske herrefrisører kommer ind
på en femteplads – kun overhalet af Oslo, Zürich, Geneve og New York.

Det afslører en undersøgelse fra britiske Business Insider, der har undersøgt
frisørpriserne i 70 storbyer verden over.



-I disciplinerne dame- og herreklip indtager Oslo en suveræn førsteplads. Her er
den gennemsnitlige pris for en dameklipning 586 kr., mens mændene må betale
479 kr. København indtager femtepladsen hos kvinderne med en pris på 419 kr.
og en andenplads hos mændene med 342 kr. I de 70 byer er en dameklip i snit 40
pct. dyrere end en herreklip, fortæller Torben Andersen, kommunikationschef i
Spies.

Spies har kigget på prisen for en dameklipning i nogle af de mest populære
storbyer at holde ferie i – inklusiv de nordiske hovedstæder:

1) Oslo – 586 kr.

4) New York – 452 kr.

5) København – 419 kr.

10) Stockholm – 339 kr.

14) London – 304 kr.

15) Rom – 300 kr.

17) Paris – 298 kr.

18) Helsingfors – 259 kr.

25) Larnaca – 236 kr.

28) Barcelona – 222 kr.

32) Berlin – 195 kr.

33) Istanbul – 131 kr.

52) Athen – 125 kr.



De billigste frisører i de 70 storbyer finder man i Jarkata i Indonesien – her
slipper kvinderne med 28 kr. for en klipning, mens en herreklip blot koster 27
kr. – plus transportudgifter…..

For yderligere information: Kommunikationschef Torben Andersen, tlf. 40 59
47 00 – presse@spies.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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