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Vi tager julemaden med på udlandsrejsen

Vi danskere er glade for julemad. Faktisk så glade, at vi tager sild, flæskesteg
og risalamande med på juleferien til udlandet. Den traditionelle julemad slår
sågar Disney Juleshow og julegaverne, når det handler om at komme i
julestemning på rejsen. Det viser en nordisk undersøgelse for rejsearrangøren
Apollo. 

Nogle leger pakkeleg, andre fylder flere mandler i desserten. Vi har alle vores
forskellige juletraditioner, men hvad kan de danskere, der holder ferie i
udlandet juleaften, ikke forestille sig at være foruden, når de skal fejre? 

Størstedelen af danskerne kan sagtens forestille sig at opgive både Disney



Juleshow (61 pct.) og julegaver (54 pct.), når de forlader Danmark over julen.
Til gengæld mener halvdelen af de adspurgte danskere, at julemad er et
must, selvom de fx ligger i en liggestol (51 pct.) under sydens sol. 

Julemaden er særligt vigtig for den yngre aldersgruppe. 60 procent af de 18-
25-årige kan således ikke forestille sig at stå uden julemad i udlandet. Den
ældre aldersgruppe synes derimod ikke, det er helt lige så vigtigt med
julesylte og æbleskiver. Blot hver anden (53 pct.) af de 56-65-årige angiver
dermed, at julemaden er vigtig på ferien i udlandet.

”Julen er for mange en højtid fyldt med traditioner, og langt de fleste har nok et
klart billede af, hvad de ønsker, den skal indeholde. At tage til udlandet i julen
kan ruske lidt op i de sædvanlige traditioner, men det betyder ikke, at man ikke
sagtens kan tage dele af de gode gamle juletraditioner med, og så kan der måske
komme nye til. At fejre jul i udlandet kan jo også være en mulighed for at skabe
en helt ny slags juleminder,” siger Glenn Bisgaard, salgsdirektør hos Apollo i
Danmark.

Disney Juleshow splitter folket
Kun 12 pct. af danskerne angiver, at de ikke ser Disney Juleshow juleaften.
Yderligere knap hver anden (49 pct.) kan fint forestille sig at undvære Bambi
og de syv små dværge, når de holder jul i udlandet. De ældre generationer
kan dog nemmere forestille sig at være foruden Disney Juleshow,
sammenlignet med de yngre. Halvdelen af de 18-25-årige (50 pct.) og endnu
flere (56 pct.) af de 26-35-årige mener således, at Disney Juleshow er et must
selv i udlandsferien. Mens blot hver femte i aldersgruppen 56-65 år fortæller,
at de ser Disney Juleshow i udlandet.

Når det kommer til julegaver, er danskerne dog ret enige på tværs af
aldersgrupperne. 54 procent kan sagtens forestille sig at undvære
julegaverne til fordel for at tage til udlandet. Flertallet er enige om, at de
hellere vil til udlandet end at modtage julegaver.

Om undersøgelsen:
Undersøgelsen blev gennemført i oktober 2022 af Mantap på vegne af Apollo.
Undersøgelsen havde over 1.000 respondenter i alderen 18-66+ og blev
gennemført i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Om Apollo Rejser



Apollo Rejser er en af Nordens førende rejsearrangører med en million
rejsende om året. Vi arrangerer traditionelle pakkerejser, træningsrejser,
cruise, storbyferier og fleksible pakkerejser, hvor du selv vælger rejsemål,
rejselængde og hotel. Sammen med specialrejsearrangørerne Golf Plaisir,
Lime Travel og Xtrabel samt træningsresortet Playitas er Apollo en del af
DER Touristik Nordic AB. Vi arbejder aktivt med bæredygtige rejser og har
været Travelife-certificerede siden 2016. Læs mere på Apollorejser.dk.
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