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Rejser er populære julegaver

Hver fjerde vil gerne give en rejse i gave – og helst til de nærmeste

Når hele familien samles til julehygge, juleknas og gløgg omkring juletræet, er det
muligvis svært at finde på en gave, som er mere populær end en rejse. I hvert
tilfælde modtager en fjerdedel af danskerne meget gerne en ferie i gave. Endnu
flere vil faktisk gerne give en rejse i gave, og færre end hver anden kan bryste sig
af aldrig at have spenderet en rejsegave på en, de holder af. Når vi overvejer
rejsegaver er det dog ofte den allernærmeste familie og tilsyneladende yderst
sjældent svigerforældrene, der bliver tilgodeset. Det viser en undersøgelse
foretaget af Apollo blandt 1.000 danskere fra hele landet.



Står det til danskerne, så kommer der til at ligge mange rejseoplevelser under
juletræerne denne jul. Rejser er nemlig populære gaver blandt både givere
og modtagere.

Mere end hver fjerde (27 pct.) vil således gerne give en rejse som gave, mens
yderligere hver fjerde (24 pct.) gerne er de glade modtagere. 

Det viser en undersøgelse foretaget af Apollo blandt 1.000 danskere.

Tilgodeser de nærmeste 
Når vi har en rejse i kikkerten som gave, er denne dog ofte forbeholdt enten
vores partner (53 pct.) eller vores børn (45 pct.) 

Chancen for, at der derimod ligger en rejsegave under træet til svigerfar er
forsvindende lille (1 pct.).

”Julen er naturligvis højsæson for salg af rejsegavekort. Der er mange, der gerne
vil give en rejse eller et tilskud til en rejsedrøm. Dog oplever vi mindst lige så tit,
at den bedre halvdel eller børnene blot booker for den mere eller mindre
uvidende modtager. Og sådan en overraskelse giver man naturligvis oftest til de
allernærmeste, så man kan sørge for at snige fridage ind i kalenderen de
relevante steder,” fortæller Glenn Bisgaard, kunde- og kommunikationschef
hos Apollo.

Giver rejser med bagtanker 
Ud over at logistikken muligvis er nemmere omkring at arrangere en
rejsegave for de allernærmeste, så har gavegiver faktisk også ofte en
bagtanke med rejsegaven. 

Mere end hver tiende (12 pct.) sørger nemlig for, at de naturligvis skal med,
når de forærer en rejse i gave.

Hver sjette (15 pct.) mener i øvrigt, at en rejse er den bedste gave, man kan
få. Mens hver tiende (11 pct.) foretrækker ikke at finde en rejse under træet.

Apollo er en af Nordens førende rejsearrangører. Apollo arrangerer
charterrejser, aktive ferier og krydstogt samt fleksible rejser til hele verden,
hvor du selv vælger, om destinationen skal være by eller strand samt
længden af rejsen. Apollo Rejser i Danmark danner, sammen med Apollo i



Norge, Sverige og Finland, flyselskabet Novair, Krone Golf, Golf Plaisir, Lime
Travel samt træningsresortet Playitas på Fuerteventura, Apollo Travel Group.
Apollo Travel Group har cirka 900 medarbejdere og 1 mio. passagerer om
året, der rejser til destinationer i hele verden.

Følg Apollo på Facebook, Google+ og YouTube.

Kontaktpersoner

Glenn Bisgaard
Pressekontakt
glenn.bisgaard@apollorejser.dk
35 20 10 08

https://www.facebook.com/ApolloDanmark?ref=ts&fref=ts
https://plus.google.com/u/0/118314063620138786008/posts
http://www.youtube.com/user/ApolloRejserDK
mailto:glenn.bisgaard@apollorejser.dk
tel:

