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Rejser bliver i høj grad prioriteret i
danskernes hverdagsbudget

Kun mad på bordet prioriteres højere

Når alle de faste udgifter er betalt, er det tid til at prioritere resten. Og det gør
danskerne så. De fleste prioriterer at bruge deres penge på at fylde køleskabet
med mad og drikke. Og dernæst er det rejseopsparingen, der får en
kapitalindsprøjtning, når vi skal fordele vores penge i hverdagen. Det viser en
undersøgelse foretaget af Apollo blandt mere end 1.000 danskere fra hele landet.

Først går lønnen ind, så suges de faste udgifter ud, og så skal resten af



sparepengene ellers fordeles efter, hvad vi har behov for, og hvordan vi
prioriterer.

De fleste (60 pct.) vægter at få mad og drikke på bordet. Men hernæst er det
ferieopsparingen, der prioriteres hos fire ud af to (40 pct.)

Det viser en undersøgelse foretaget af Apollo blandt 1.000 danskere.

Ferie er livsnødvendig luksus
Mens det vist ikke kan diskuteres, at der skal mad og drikke på bordet, når vi
lægger budget, så kan det føles mindre livsnødvendigt med en ferie.

Ikke desto mindre står rejser og ferier altså højt på listen over ting, vi
prioriterer at bruge penge på i vores hverdag.

Rejseopsparingen ligger derfor bl.a. også over oplevelser som biografture og
koncerter (29 pct.) samt restaurantbesøg og take-away (27 pct.), når vi skal
fortælle, hvad vi vægter at bruge penge på i vores hverdag.

”De fleste af os er så privilegerede, at vi godt kan afsætte penge til fornøjelser, når
vi prioriterer vores penge i hverdagen. Vi kan godt sætte et ordentlig måltid på
bordet og samtidigt lægge penge til side til næste ferie og så måske endda også
klemme en koncertaften eller et restaurantbesøg ind i ny og næ. Men for mange
er ferien bare en luksus, som vi tager os, fordi vi ved, at vi har brug for at trække
stikket. Derfor bliver ferien også ofte vigtigere end fx en ny telefon eller nye jeans.
Vi har nogle batterier, der skal lades op – simpelthen – og det kan kun en ferie
gøre for os,” fortæller Glenn Bisgaard, kunde- og kommunikationschef hos
Apollo, der også understreger, at en rejse i dag ikke behøver at koste en hel
månedsløn, hvis man har mulighed for en gang i mellem at rejse perioder
uden for højsæsonerne.

Længere nede på listen over ting, vi prioriterer at bruge penge på i
hverdagen er da bl.a. også tøj, som prioriteres af lidt over hver fjerde (27 pct.)
samt nye gadgets såsom telefoner, som blot knap hver sjette (13 pct.) vælger
at bruge penge på i hverdagen.

Om Apollo Rejser
Apollo Rejser er en af Nordens førende rejsearrangører med næsten 400



medarbejdere og en million rejsende om året. Med os kan kunderne rejse til
hele verden, uanset om de vil på en afslappende sol- og badeferie, en
træningsuge i varmen eller tilbringe en weekend i en spændende storby. Vi
arrangerer pakkerejser, træningsrejser, krydstogter og storbyrejser. Desuden
tilbyder vi tryg og sikker bookning af fly og hotel separat, hvis kunden
foretrækker selv at sammensætte sin rejse.

Apollo Rejser udgør, sammen med flyselskabet Novair,
specialrejsearrangørerne Golf Plaisir, Lime Travel og Xtravel samt
sportsresortet Playitas, gruppen DER Touristik Nordic AB. Vi har siden 2015
været en del af den privatejede tyske koncern REWE med over 300.000
medarbejdere.

Apollo Rejser arbejder aktivt for bæredygtige rejser og socialt ansvar, og vi
samarbejder med SOS Børnebyer, Ecpat og SOK (Sveriges Olympiske Komité).
Apollo Rejser har været Travelife-certificerede siden 2016. Læs mere på
www.apollorejser.dk.
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