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Danmark



Fra 10. september er det slut: Alle 
restriktioner bortfalder

Foto: Thomas Borberg



Danmark

Flest dansker og svensker reiste utenlands i sommerferien
Færre enn forventet reiste til utlandet sommeren 2021, og 
dansker og svensker reiste betydelig mer enn nordmenn og 
finner. Det viser sommerstatistikken fra SOS Internationals 
alarmsentral for reiseassistanse.

1

Et marked som kunne reise til Norge gjennom hele juli i 
fjor, var danskene, og vi hadde rekord mange danske 
gjestedøgn. Dessverre så vi ikke den tendensen i år, og 
danske gjestedøgn gikk ned med 66 prosent



SSB Juli 2021





• Internationale rejsemål for danskernes 
sommerferie i år var domineret af 
Tyskland:

1. Hamburg
2. Berlin

3. Flensborg

4. Roma
5. Barcelona

(perioden 10.juni-10.august)
Kilde: trendsandtravel.dk

Hvor reiste danskene sommeren 2021?

Foto: Trendsandtravels.dk



• DFDS hadde en nedgang på 89% mellom
København og Oslo Q1-2020 sammenlignet med 
Q1-2021 (nedgangen mellom Danmark og
Sverige var kun på 56%)

• På et normalår har DFDS over 750.000 
passasjerer mellom København og Oslo

Danmark



Danmark - turoperatørene

• Det oppbemannes noe hos turoperatørene og
incomingoperatørene nå, men veldig forsiktig

• Mange er fremdeles uten jobb
• Flere har fått sendt en del gjester til Norge i sommer – fra

Europeiske land. 
• Stor usikkerhet med trafikk til Norge i vinter, pga restriksjoner

rundt innreise for barn. Frustrerende for operatørene, som –
for å få omsetning/bestillinger, selger andre destinasjoner
som er mindre restriktive

• Noen selger vinterferie-reiser tilsvarende antall som før
corona. Men om innreisereglene ikke endres, blir disse
avbestilt igjen.

• Føler ikke at deres gjester er ønsket lenger
• Ingen kreditt
• Avbestillingsfrister
• Store prisøkninger
• Kansellering av allotment uten videre beskjed
• Sene beskjeder om redusert service (ofte kun dager i 

forkant)
• Avganger og åpningstider redusert /stengt med veldig korte

varsel



Danmark - turoperatørene
Konkurser siden mars 2020:
Akademisk Rejsebureau,
Alt Rejser, 
Ans Rejser, 
Atlantis Rejser (Atlantis Resor AB), 
Borealis Destination Management, 
Bravo Tours (TravelCo Nordic), 
CruiseAway, 
De Graa Busser, 
Eventcom, 
First United, 
Jacobsen Rejser, 
JASØ Rejser, 
Nordic Travel Style, 
Robinson Scandinavia, 
Skinetworks, 
Syed Travels, 
STS Sprogrejser, 
Travel Alott, 
Unique North
Yaneeda Travel. 



Please Norway – do not disappoint your good incoming and 
leisure partners – and do not disappoint our guests. 

Happy guests are the best ambassadors you can possibly 
have. 

Give them the warm welcome they deserve! 



Nederland & Belgia



1 NL: 85,4% av alle personer over 18 år har fått en 
første vaksinasjon nå, og 77,1% er fullt vaksinert. Av 
personer over 12 år, har 83,1% fått sin første 
vaksinasjon, og 74,3% er fullt vaksinert.

2 B: 84% over 18 år er fullvaksinerte, mens 86% har fått 
første dose. Barn mellom 12-17; nå 60% fullvaksinerte, 
mens 68% har fått sin første dose. 

3 NL: corona støtte opphører 1.oktober, og med strenge reiseråd 
for land utenfor EU, vil mange operatører få store utfordringer. 
Flere vurderer nå å saksøke myndighetene. Myndighetene vil 
ikke vurdere reiserådene for land utenfor EU før 1.nov

4 B: De regionale og føderale regjeringene har offisielt blitt enige 
om at regioner kan velge å kreve Corona Safe Ticket for å åpne 
opp noe mer. Dette baner vei for å gå til en restaurant, bar eller 
nattklubb. Brussel vil være først ute. 

5 Belgiske myndigheter har besluttet at frekvensen av 
rapportering kan justeres på grunn av pandemiens 
fallende kurve.

Nederland/Belgia
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Nederland/Belgia - turoperatører

• Stor usikkerhet med trafikk til Norge i vinter, pga
restriksjoner rundt innreise for barn. Frustrerende for 
operatørene, som – for å få omsetning/bestillinger, selger
andre destinasjoner som er mindre restriktive

• 15% til Norge, 85% til Sverige…
• Samlet sett ser vi interessen for Norge. På grunn av 

reisereglene har det for det meste vært par eller familier 
med tenåringer (fullt vaksinert), og vi ser flere bestillinger 
for selvhushold, også for par. 

• Etterspørselen etter kommende vinter er foreløpig mest 
rundt skolens ferier (jul/nyttår og februar), også for 
familier med yngre barn.

• Vi vet at det er stor interesse for neste sommer, også på 
grunn av bestillingene vi måtte kansellere de siste 2 
årene. Tidlige bestillinger kan vi kun forvente dersom/når 
Norge ikke har strenge innreiseregler. Dersom 
innreisereglene fortsetter å holdes strenge, vil det igjen 
være mest «last minute» bookinger.

• we have now weekly some guests that are travelling to Norway 
for tourism. And they report me they have the time of their life 



Aktiviteter høsten 2021

Foto: Ingunn Sakshaug



• Danmark 9+10.september
• København
• Mingle event «A taste of Norway» i Residensen

• Norsk mat/drikke
• Norsk underholdning
• «Finally we meet again»

• Workshop Villa Copenhagen 10.sept

• Nederland&Belgia 29.september
• Amsterdam 29.sept
• Workshops og mingle tid
• Norsk mat/drikke fra European Region of 

Gastronomy 2022: Trøndelag

Workshops



• 7.november: Riksja Travel Event
• Presentasjon
• Round table talks
• Serving Norwegian waffles

2022
• 13.-16.januar: Vakantiebeuers, Utrecht

• 4-5. Februar: Aktiv Ferie, København
• 25.-27.februar: Ferie for alle, Herning
• 21.-23.okt: Kvalitetsrejser, København

• Publikum på Kvalitetsrejser er +50 år. De søger natur, 
kultur, gastronomi og autentiske oplevelser. Før 
Covid-19 rejste de udenlands 4 – 6 gange årligt i 
gennemsnit. De bor typisk nord for København og 
har meget høje uddannelse og indtægter.

Messer A Taste of Norway



Spørsmål?
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