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Vintermånederne er højsæson for
udlængsel

Vi drømmer os væk fra kulden, mørket og de korte dage

Vintermånederne i Danmark kan være en kold og mørk fornøjelse, der ikke
efterlader megen mulighed for at tanke de livsvigtige D-vitaminer. Mange
udnytter da også årets korteste dage til at drømme sig væk til sol og sommer.
Vinteren er således højsæson for danskerne udlængsel, og 4 ud af 10 drømmer
om at lade kulde være kulde og forlade landet til fordel for lunere breddegrader.
Samtidig drømmer hver fjerde sig væk hele året. Det viser en undersøgelse
foretaget af Apollo blandt mere end 1.000 danskere fra hele landet.



Vinterstøvler, flyverdragter, frosne fingre og to timers lys om dagen er ikke
noget for alle og enhver. Heller ikke danskerne, der lever i et land, hvor
vinteren altid er mørk og ofte også råkold.

En undersøgelse foretaget af Apollo blandt 1.036 danskere viser således, at
mere end 4 ud af 10 (43 pct.) bruger de kolde aftener ved stearinlysets skær
til at drømme sig væk til sol og sommer.

Det gør ikke bare vintermånederne til højsæson for vinterdepression men
også for udlængsel.

Vinter- og julerejser er populære

Mange danskere nøjes dog ikke med at drømme. Stadig flere vælger nemlig
at stille vinterstøvlerne på hylden og i stedet pakke sandaler og badetøj.

”Over årene er det blevet mere og mere populært at rejse i vintermånederne. Vi
sælger generelt flere rejser i december, januar og februar, end vi gjorde for bare få
år tilbage. Det er specielt De Kanariske Øer, Thailand og Egypten, der er populære
i vintermånederne, fordi man her kan finde temperaturer over 20 grader, og fordi
dagene er både lysere, lunere og længere. Samtidig er der også rigtig mange, som
i de seneste år har udnyttet arbejdstagerjulen til at rejse væk i forbindelse med
juleferien,” fortæller Glenn Bisgaard, Kommunikationschef for Apollo.

Passet klar året rundt

Mens vinteren er det tidspunkt på året, hvor flest drømmer sig væk fra lille
Danmark, så har hver fjerde dansker (25 pct.) tilsyneladende passet liggende
fremme året rundt. Drømmen om sol og varme er således konstant året rundt.
Blot 4 pct. angiver, at de drømmer sig væk om sommeren, mens hver femte
(21 pct.) higer efter sol og varme i efterårsmånederne, og 13 pct. i det
spirende danske forår.

Apollo er blandt de største rejsearrangører i Danmark og har siden den 1.
januar 2001 været et datterselskab til den schweiziske rejsekoncern Kuoni.
Den nordiske del af koncernen hedder Kuoni Nordic, og foruden Apollo og
Kuoni i Danmark, Sverige, Finland og Norge, indgår flyselskabet Novair og
Falk Lauritsen, Lime Travel, Golf Plaisir og Krone Golf Tours. Kuoni Nordic har

http://www.apollorejser.dk


780 medarbejdere og totalt set 1.000.000 rejsende på årsbasis til rejsemål i
hele verden. Apollo tilbyder 1450 hoteller på 48 destinationer i 28 lande. 

Følg Apollo på Facebook, Google+ og YouTube.
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