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Hvordan vil rejser ændre sig i fremtiden?
Den måde, vi rejser i dag, vil ikke forblive det samme i fremtiden. Det vil
ændre sig og blive erstattet af bedre løsninger. Flere og flere firmaer forsøger
også at finde andre løsninger for blandt andet at hjælpe klimaet.
Men hvordan kommer de ændringer til at se ud, og hvordan kommer de til at
påvirke os? Læs her, hvilke rejseformer og destinationer der vil blive mere
almindelige, og, hvad der kommer mere fokus på, når man rejser.

Mere fokus på bæredygtighed
Flere og flere forbrugere får mere fokus på bæredygtighed, og derfor er
bæredygtighed også begyndt at blive en marketingtaktik. Forbrugerne vælger
de bæredygtige muligheder, og derfor vælger flere og flere virksomheder at
gøre deres metoder mere bæredygtige, for at selvfølgelig være bæredygtige,

men også for at tiltrække flere kunder.
Der vil være langt mere reklame for bæredygtige virksomheder for at
tiltrække flere kunder. De virksomheder vil også få langt flere kunder, og
virksomheder, som ikke reklamerer bæredygtighed, vil også blive mere
sjældne.

Klimaafgift på flyrejser
Danske flyselskaber og lufthavne vil indføre klimaafgift på flyrejser. De
penge, som så bliver tjent på det, vil gå til en klimafond, som skal støtte
forskning i klimavenlige løsninger til luftrejser. Klimaafgiften kommer til at
afhænge af, hvor stor en klimabelastning flyrejsen har.
Det vil, at flyrejser ikke nødvendigvis vil blive mindre populære i fremtiden.
Det er ikke nødvendigvis løsningen at flyve mindre, men at finde
klimavenlige løsninger til fly, og det er formålet med denne klimafond.
Der vil nok være andre slags transport, som bliver mere almindelige, på
grund af at flyrejser stiger i pris, indtil der er fundet en bedre løsning. Også
fordi mange unge mennesker er meget passionerede i klimadebatten, som
gør, at man overvejer transport som bil, tog eller busser, som er mere
klimavenlige.
Lige nu er fly den mest almindelig transportmulighed, og i fremtiden vil fly
nok stadig være populære, men andre transportmuligheder vil også blive
mere populære.

Nye destinationer
De fleste vil en dag gerne besøge Paris eller New York eller andre af de mest
populære byer i verden, men med tiden vil der komme andre destinationer,
som ikke er ligeså befolkede og dyre som folk, tager til i stedet. Vi vil rejse og
se kulturer tæt på, i stedte for at se, hvad der er blevet sat op for en masse
turister.
Steder, som i dag er mindre populære og lande, som ikke har nær, så god
økonomi vil blive mere almindelige at rejse til. Destinationer, som er mere
billige, vil også blive mere almindelige, både, fordi flyrejser og transport er
dyre, og fordi den unge generation ikke har så mange penge til at tage på et
5-stjerners hotel midt i London. Hvis du planlægger din næste rejse, så find

billige rejser her.

