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Utflyktsmöjligheter dubbelt så viktigt
som pool vid utlandsresa
Svenska resenärer tycker att utflyktsmöjligheter på resmålet är nästan
dubbelt så viktigt som tillgång till pool. Bra nattliv på semesterorten och att
boendet är barnfritt är det som spelar minst roll, och även hotellstandarden
och fritt wifi på hotellet minskar i betydelse. Det visar Tickets
Sifoundersökning.
- Fler och fler svenska resenärer vill ha mer upplevelser under semestern.
Även om det är en sol- och badsemester som gäller så är utflykter och andra
aktiviteter på resmålet mycket efterfrågat och något som resenärerna gärna
kombinerar med härligt lata dagar, säger Katarina Daniels, PR- och
kommunikationsansvarig hos Ticket.
Aktiva semestrar har länge varit en ökande trend och innehållet under en
semesterresa blir allt viktigare. Fler svenskar än tidigare efterfrågar både
resmål med goda träningsmöjligheter och med bra utbud av andra typer av
utflykter.
När de svenska resenärerna fick ange de tre viktigaste faktorerna när de
väljer semesterresmål så angav 37 procent utflyktsmöjligheter på resmålet.
Strandnära boende kommer på andra plats, drygt 3 av 10 svenskar (31
procent) väljer helst ett boende nära till stranden. 28 procent anser att
boende med hög standard är viktigast. I Tickets Sifoundersökning som
genomfördes hösten 2017 svarade hela 39 procent att standarden var en av
de viktigaste faktorerna - en minskning på 11 procentenheter på bara ett
halvår.
Vikten av fritt wifi har också minskat kraftigt det senaste halvåret. I höstas
svarade 22 procent att fritt wifi var bland det viktigaste vid val av boende
under en utlandsresa, men i den senaste undersökningen (8-19 februari 2018)

så var denna siffra endast 15 procent. Denna minskning beror antagligen till
stor del på att resenärernas medvetenhet om de slopade roamingavgifterna
inom EU har ökat, vilket gör att svenskarna i större utsträckning surfar på sina
mobilabonnemang.
Vad är viktigast när du väljer semesterort/boende till din utlandsresa
sommaren 2018?
1. Utflyktsmöjligheter (37 procent)
2. Strandnära boende (31 procent)
3. Boende med hög standard (28 procent)
4. Centralt beläget boende (27 procent)
5. Tillgång till pool (20 procent)
6. Fritt wifi (15 procent)
7. Barnvänligt boende (12 procent)
8. Träningsmöjligheter (bra gym på hotellet eller bra geografiskt läge för
löpning etc.) (7 procent)
9. Bra shoppingmöjligheter (7 procent)
10. Välrenommerad restaurang på hotellet (3 procent)
11. Barnfritt boende (3 procent)
12. Bra nattliv på semesterorten (3 procent)
13. Annat (21 procent)
14. Tveksam, vet ej (2 procent)
Källa: Tickets Sifoundersökning, genomförd den 8-19 februari 2018
För mer information kontakta:
Katarina Daniels
PR- och kommunikationsansvarig Ticket Privatresor
katarina.daniels@ticket.se, 073-683 06 32

Om Ticket: Ticket Privatresor är Nordens största privatresebyråkedja med
försäljning i butik, på telefon och online. Ticket säljer resor från samtliga
ledande charterbolag, researrangörer, kryssningsbolag, flygbolag, hotell och
hyrbilsföretag. Marknadsandelen uppgår till cirka 25 procent av alla
privatresor sålda genom fysiska resebyråer och nätresebyråer i Sverige. Ticket
har 71 butiker i Sverige och Norge, och bedriver onlineförsäljning under
varumärkena Ticket och AirnGo i Sverige, Norge, Danmark, Finland och
Tyskland. Försäljningen uppgår till ca 5,3 miljarder kronor och bolaget har ca

330 årsanställda. Ticket Privatresor ägs av investmentbolaget Braganza.
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