
FERIERAPPORTEN



INDHOLD:
FORORD 01

HOTTING UP 02

COOLING OFF 04

TREND 1: HVOR OG HVORDAN REJSER VI? 06

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR 14

TREND 3: EN MERE BÆREDYGTIG REJSE 22

TREND 4: DEN NYE GENERATION FERIEREJSENDE 32

KILDER: 
Store dele af statistikken i Ferierapporten er, hvor intet andet er anført, baseret på Spies-gruppens 
salgsstatistik, kundeviden samt en undersøgelse med 18.735 respondenter i Danmark, Sverige, Norge 
og Finland, der blev gennemført i februar 2019. 

Statistik, hvor der henvises til Generation Z og Millennials, er baseret på en YouGov-undersøgelse, der 
blev gennemført i februar 2019 med 2.045 nordiske respondenter i alderen 18-35 år. 
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FORORD

Velkommen til den allerførste nordiske ”ferierapport”. En rapport, 
som er fyldt med spændende tendenser, fakta og tanker om 
feriedrømme og ferieplaner hos indbyggerne i Norden. 

Der findes naturligvis forskelle mellem os i de nordiske lande, 
men når alt kommer til alt, er vi danskere, svenskere, nordmænd 
og finner alligevel meget ens i vores værdier, livsstil, behov 
og ønsker til, hvordan vores ferie skal være. Det gælder også i 
forhold til, hvilke destinationer som trender. 

Lighederne bekræftes også i de svar, som vi har fået til denne 
rapport, hvor vi har spurgt næsten 19.000 respondenter i Norden 
om deres rejsevaner og adfærd samt mere end 2.000 personer i 
alderen 18-35 år i en særskilt YouGov-undersøgelse.

På trods af en historisk varm sommer i 2018 og en intensiv 
debat om luftfartens klimapåvirkning, så prioriterer vi vores 
længe ventede ferierejse. Og ferien er meget mere end bare 
sol og strand. Det er den tid, hvor vi er sammen med vores 
nære og kære, mens vi oplever andre kulturer, har tid til at lade 
batterierne op osv. Vores vision har altid været, at vores gæster 
skal have ”de bedste uger på året”, når de rejser med os. I dag 
tilbyder vi alt fra klassiske pakkerejser, hvor man måske bor 
på et af vores egne koncepthoteller, og til fleksible pakkerejser 
med rutefly, kun flybilletter eller kun hotelovernatninger, hvis 
det er det, du ønsker. Som en moderne og førende rejsearrangør 
ønsker vi at tilbyde rejser for enhver smag og pengepung, og 
samtidig have et bredt udvalg og fleksible løsninger, hvor vi kan 
gøre en forskel for den enkelte gæst. 

Vi byder de øgede klimakrav velkommen, og i vores bæredygtige 
arbejde har vi i dag et benhårdt fokus på at fortsætte med at 

mindske vores klimapåvirkning. Vi klimakompenserer nu alle 
vores flyrejser – uanset om vores gæster rejser med vores eget 
flyselskab eller med f.eks. et ruteflyselskab. I kapitel 3 kan du 
læse mere om ”En mere bæredygtig rejse”. 

Gennem de senere år har vi kunnet set en tendens til, at rejsen 
skulle forbedre ens livsstil. Denne tendens er nu forstærket 
yderligere i takt med et større fokus på den bevidste rejsende, 
forbrug af oplevelser og bæredygtighed. Fokus ligger på den 
personlige sundhed, velvære og gode oplevelser. Ferien skal 
være god for kroppen, hjernen og sjælen. Det er også noget, som 
vi belyser i denne rapport. 

Vi har også kigget nærmere på, hvordan vi rejser i 2019, hvilke 
tendenser der findes indenfor mad og drikke, hvilke prioriteringer 
den nye generation af rejsende har, og hvordan den moderne 
pakkerejse ser ud.  

Spies og vores søsterselskaber i Norden, Ving og Tjäreborg, har 
en lang historie og er veletablerede varemærker på det nordiske 
marked. En fortsat udvikling af vores produkter ligger i vores 
DNA , og jeg håber, at denne ferierapport kan give et interessant 
indblik i vores arbejde, og hvad vi gør for fortsat at kunne tilbyde 
vores gæster de bedste uger på året.  
  
Rigtig god læsning!  

Jan Vendelbo 
Adm. direktør, Spies 
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Ferien er for mange årets bedste uger, og når vi rejser, vil vi have nogle 
udvalgte ferierejser. Hvad forventer vi at skulle opleve, spise og lave, når 
vi slapper mest af? Og hvor og hvordan rejser vi? Her er de tendenser, der 
topper i 2019.

Hottingup

2. GO VEGGIE!
Når flere og flere vil have veganske retter, 
forventes hotellets restaurant at kunne 
tilbyde en grøn inspireret menu, gerne 
med lokal tilknytning og lokale råvarer, 
der kan konkurrere med kød-, fiske- og 
skaldyrsretter.  

1. HOTELRESTAURANTEN 
BLIVER MERE OG MERE 
VIGTIG 
Hotelrestauranten er blevet en destination i sig 
selv til morgenmad, frokost og middag. 7 ud af 
10 mener, at hotellets restaurant er vigtig, når 
de booker deres feriehotel.

3.TURKISH DELIGHTS 
Tyrkiet er definitivt tilbage på de nordiske 
rejsendes ferieradar. De seneste to år har 
Spies-gruppen øget volumen  med næsten 
70 % til det populære land.  
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 4. DESIGNHOTELLER 
GØR CHARTERDESTI-
NATIONER  "HIPPE" 
Hoteller bliver mere og mere vigtige 
på ferien, og mange gange vigtigere 
end destinationen i sig selv. Med flotte 
designhoteller ændrer man billedet af, 
hvad en pakkerejse er, og kan på den måde 
tiltrække både gamle og nye kunder til 
klassiske sol- og badedestinationer.  

6. ”HEALING NOT 
PEELING” 
– FERIE FOR  SJÆLEN   
I 2019 er det ikke længere nok bare at 
tage ud at rejse. Man vil gerne kunne 
fortælle om noget, man har deltaget i, 
og som har givet ferien merværdi. Ikke 
bare en flot solbrun kulør. Vi ser udad i 
form af nye oplevelser og aktiviteter, men 
ser også indad for at ransage os selv og 
reflektere over vores liv. 

7. CHARTER ER MERE 
RELEVANT END 
NOGENSINDE 
I en tid, hvor stadig flere værner om klimaet, 
stikker den klassiske charterferie ud. Denne 
rejseform indebærer en række fordele ud fra 
et bæredygtighedsperspektiv, som f.eks. fulde 
transferbusser, bæredygtighedscertificerede 
hoteller med høj belægning og næsten helt fulde 
fly, hvilket giver betydeligt lavere CO2-udledning pr. 
passager i forhold til gennemsnittet for regionale 
flyselskaber.

5. MELLEMDISTANCER 
HITTER TIL VINTER   
En stadig stigende interesse for rejsemål 
tættere på gør at efterspørgslen på 
mellemdistancerejser stiger til vinter. De 
Kanariske Øer er den sikre favorit, men 
også Gambia og Kap Verde tiltrækker. Der 
er også øget efterspørgsel til Egypten.
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Tendenser kommer og går. Hvad kommer vi til at se mindre af i 2019? 
Her har vi sammenfattet de trends, der er på vej ned.  

Cooling off

2. FEST TIL LANGT UD 
PÅ NATTEN 
Glem pubcrawls og sene natklubbesøg. I 
2019 handler det mindre om, hvor meget 
man drikker, og mere om, hvad man drikker, 
og hvordan drinken præsenteres. Kun 3 
% af de 18-35-årige ser det at feste som 
hovedformålet med ferierejsen. 

1. VI SIGER FARVEL TIL 
ENGANGSARTIKLER I 
PLAST 
Engangsartikler i plast bliver efterhånden 
forbudt rundt om i verden, og i Thomas 
Cook Group, som Spies er en del af, vil der 
blive fjernet 70 millioner engangsartikler i 
2019/2020. Mere end 8 ud af 10 siger, at de 
har reduceret brugen af engangsartikler 
i plast, og #trashtag hitter på de sociale 
medier. 
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3. DYREPARKER  
Engagementet i dyrevelfærd stiger, også 
hos Spies-gruppens gæster. 7 ud af 10 
siger, at de er mindre tilbøjelige til at 
besøge dyreparker i dag i forhold til for 
fem år siden, og 60 % siger, at de er mere 
interesserede i at se f.eks. hvaler og 
delfiner i deres naturlige tilstand i havet.

5. KOKOSOLIEN ER 
"SO LAST SEASON" 
Vejret er et vigtigt parameter på ferien, 
men at ligge og stege i kokosolie på 
stranden er ikke længere noget, der 
tilstræbes. Især ikke hos de 18-35-årige. 
At sole sig virker kun tiltrækkende for 6 % 
ved bestilling af rejsen.

6. FORLYSTELSESPARKER 
OG VANDLANDE
7 ud af 10 rejsende fra Norden er mindre 
tilbøjelige til at besøge en forlystelsespark, og 
næsten 8 ud af 10 er mindre interesserede i at 
foretage en udflugt til et vandland i dag i forhold 
til for fem år siden. Flere og flere, 67 %, er i 
stedet mere interesserede i at tage på udflugter, 
der støtter lokalsamfundet. Naturoplevelser og 
det lokale hverdagsliv tiltrækker mere og mere 
på ferien. 

4. SUKKER TIL BØRN 
– NEJ TAK! 
Fråseri i søde sager ses af mange ikke 
længere som et alternativ for børnene. 
Flere og flere forældre vil have sukkerfrie 
og sunde mad- og drikkevarer på hotellet 
til deres børn ifølge Spies-gruppens 
nordiske rejsepanel (46 %).  
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TREND 1: 

Hvor og hvordan 
rejser  vi i 2019?

At tage på ferie prioriteres højt hos Nordens indbyggere, men hvor rejser 
vi egentlig hen og hvordan? Vi har forskellige behov i forskellige situationer, 

hvad vi vil opleve og med hvem, og hvor vi vil bo på ferien varierer på 
samme måde, som hvor vi rejser hen. Hvad hitter så i 2019? Findes der nye 

områder og lande, der er populære i år? Eller er det ligefrem sådan, at vi 
foretrækker at vende tilbage til rejsemål, vi kender? 
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Tyrkiet er definitivt tilbage på de nordiske rejsendes ferieradar. 
De seneste to år er volumenen steget med næsten 70 %, og 
selvom det ikke er som i rekordåret 2013, indtager Tyrkiet i år 
en fjerdeplads på toplisten. Først og fremmest er det Antalya-
kysten, der tiltrækker, men også Bodrum- og Marmarisområdet. 
Også storbyen Istanbul er tilbage som en attraktiv 
citydestination. 

I takt med den stigende efterspørgsel satser Spies-gruppen* 
mere og mere på Tyrkiet, og til sommer lanceres to nye hoteller 
inden for rammerne af det nye hotelkoncept Cook’s Club: ét i 
Adaköy uden for Marmaris og ét i Alanya. Med fokus på musik, 
design, mad og drikke samt urban atmosfære skal de nye 
hoteller tiltrække en ny og yngre målgruppe til Tyrkiet.

Tyrkiet har meget at byde på med en rig historie, spændende 
kultur, førsteklasses hoteller og god service samt fantastiske 
sol- og bademuligheder. I Tyrkiet er der også flere af All Inclusive-
hotellerne, der har fået den allerhøjeste karakter af Spies’, 
Vings og Tjäreborgs gæster. De nordiske valutaer står desuden 
stærkt i forhold til den tyrkiske lira, hvilket gør, at de ferierende 
fra Norden får meget for pengene i forhold til mange euro-
destinationer i Middelhavsområdet. 

CYPERN OG DE GRÆSKE ØER 
KLARER SIG GODT
Grækenland og Cypern ser aldrig ud til at miste popularitet. 
Cypern havner på en tredjeplads over de mest populære 
destinationer til sommer, og i Grækenland er det stadig Rhodos 
og Kreta, der tiltrækker de nordiske rejsende.  Man må heller 
ikke glemme de små græske øer, der står for godt 25 % af 
Spiesgruppens rejser til Grækenland. 

Cypern, Kreta og Rhodos har dog de største volumener, hvor 
børnefamilierne er den store målgruppe, i høj grad takket være 
familiehotellerne Sunwing Family Resorts og O.B.C by Sunwing. 
Hotellerne tiltrækker hele 53 % af de godt 315.000 nordiske 
rejsende, der rejser til destinationerne.

ØSTLIGE MIDDELHAVSVINDE TIL 
SOMMER – TYRKIET ER TILBAGE

*Thomas Cook Northern Europe, også kaldet Spies-gruppen, består af Spies, Ving, Globetrotter, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.
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MELLEMDISTANCER HITTER 
TIL VINTER 
Spiesgruppens allervigtigste og største feriedestination er De 
Kanariske Øer, og sådan er det også i vinteren 2019/20. Til vinter 
forventes ca. 380.000 solhungrende folk fra Norden at rejse til 
især Gran Canaria og Tenerife.

Der er også en øget interesse for Vestafrika med Kap Verde 
og Gambia som to vigtige destinationer. I år finder Gambia vej 
til toplisten over de mest populære vinterdestinationer. Den 
stigende interesse skyldes til dels satsningen på voksenhotellet 
Sunprime Tamala Beach, der slog dørene op i december 2018. 
Etableringen af det nye designhotel har vist sig at være en 
succes i forhold til  at tiltrække et nyt publikum til landet. 
Statistik for vinteren viser, at 97 % af de nordiske kunder, 

der bestilte  en rejse til hotellet, aldrig havde besøgt Gambia 
tidligere, og 40 % havde heller aldrig rejst med Spies, Ving eller 
Tjäreborg før. 

Egypten er tilbage som en attraktiv turistdestination i 
vintersæsonen med en øget volumen fra Norden med 40 % 
sammenlignet med i fjor. Til vinter lancerer Spies-gruppen 
desuden to ny designhoteller i El Gouna i Hurghada-området, 
begge inden for rammerne af designhotellerne Casa Cook og 
Cook’s Club. 

Mellemdistancerejserne ”hitter” til vinter, men rejserne til 
Thailand klarer sig også godt, tiltrækker fortsat mange 
ferierejsende fra Norden. 

TOP 5 OVER SOL- OG 
BADEREJSEMÅL  
SOMMER 2019

TOP 5 OVER SOL- OG 
BADEREJSEMÅL  
VINTER 2019/2020
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”TRAVEL TRIBES 
ON TOUR” 
Vi mennesker har altid haft behov for at tilhøre en gruppe – en 
tribe. Også når vi rejser. Vi rejser gerne med ligesindede og 
trives måske bedst, når vi føler et fællesskab med dem, der deler 
vores interesser og ønsker. Vi får tips af venner og familie og 
rejser efter det, uanset om det er på en sol- og badeferie eller en 
træningsrejse. Vores venner bliver vores rejseledere*.

 
KONCEPTHOTELLER
Et tydeligt udtryk for tribe-tendensen er, at flere og flere 
rejseselskaber og hotelaktører satser på koncepthoteller, der 
tilpasses efter bestemte målgrupper. 

Af de godt og vel 1,4 millioner rejsende, der bestilte en 
charterrejse** med Spies, Ving eller Tjäreborg i 2018, bestilte 
næsten halvdelen (46 %) en rejse til et koncepthotel, og det tal 
ventes at holde også i år. 

Spiesgruppens familiekoncept, Sunwing Family Resorts, blev 
lanceret for godt og vel et halvt århundrede siden og har siden 
da hvert år tiltrukket mange hundredetusinde børnefamilier til 
destinationer rundt om i verden. Det har siden fået en spinoff 
i form af lillesøsteren O.B.C by Sunwing. Ud over det findes der 
flere andre hotelkoncepter, som f.eks. voksenhotellet Sunprime 
Hotels, boheme-designkonceptet Casa Cook og det nyeste skud 
på stammen som er Cook’s Club, et moderne hotelkoncept, der 
skal tiltrække en yngre gruppe af rejsende med fokus på mad, 
musik og design. 

NICHEREJSER
Det er imidlertid ikke kun koncepthotellerne, der tiltrækker. Også 
nicherejser bliver mere og mere populære. 

• I foråret 2019 lancerede vores svenske søsterselskab Ving 
den første togrejse til Davos i de schweiziske alper med 
vandreture på programmet for at imødekomme den stigende 
efterspørgsel på togrejser. Billetterne blev hurtigt utsolgt, 
og kort tid efter lanceredes yderligere en togrejse til Alperne, 
denne gang til Engelberg. Inden længe forventer vi i Spies at 
følge samme spor og lancere vores første danske togrejse.   

• Aktiv ferie er populært. I 2018 rejste omkring 8.000 
træningshungrende i Norden  på en træningsrejse med 
Spies, Ving eller Tjäreborg. Statistikken viser også, at antallet 
af gæster, der har deltaget i holdtræning på et af  vores  
koncepthoteller for familier og voksne,  er steget med 17 % 
siden 2016. I Finland alene er træningsrejser med Tjäreborg 
steget med 25 % i forhold til sidste år, og derudover er der en 
stigende interesse for yogarejser.

• I Danmark er Spies landets største arrangør af yogarejser 
og en af de større arrangører af cykelrejser takket være de 
mange træningsrejser til f.eks. Mallorca. Mange bestiller også 
en grupperejse med deres sportsforening, f.eks. en tennisrejse 
i samarbejde Spies.  

• Ving i Norge er landets største arrangør af fodboldrejser til 
Premier League. Salget til Liverpools kampe nåede nye højder i 
sæsonen 2018/19 og steg med 13 %. Og da Ole Gunnar Solskjær 
tog over som Manager for Manchester United, oplevede Ving 
i Norge en femdobling af salget af rejser til Old Trafford. 
Efterspørgslen fra fodboldinteresserede norske fans blev så 
høj, at der blev indsat et specialchartret fly til Manchesters 
sidste hjemmekamp med vores eget flyselskab Thomas Cook 
Airlines fra Solskjærs hjemby Kristiansund.

* Vings Ferierapport 2016
** Spies-gruppen (Spies, Ving og Tjäereborg) har hvert år næsten 1,6 millioner rejsende, hvoraf 1,4 millioner rejser på charterferie. 

TREND 1: HVOR OG HVORDAN REJSER VI I 2019?
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”DESIGNED 
FOR YOU” – 
VALGFRIHED OG 
FLEKSIBILITET 
At tilbyde et overflødighedshorn af rejseformer og oplevelser 
er lige så naturligt som at være en niche i 2019. Ord som 
valgfrihed, skræddersyet og fleksibelt ses mere og mere som 
motivationsfaktorer. Kunden vil have mulighed for frit at kunne 
planlægge sin rejse ud fra egne ønsker. Det kan være en ferie på et 
familiehotel med All Inclusive, men det kan også være en rejse, hvor 
man kun bestiller et flysæde, et antal hotelovernatninger eller en 
pakkerejse med rutefly. 

Valgfrihed er et vigtigt parameter, men ferien er også en stor 
økonomisk investering, og for mange handler det om årets vigtigste 
uger. Det er ikke altid let at navigere i det store udbud, der findes 
på markedet. Mange henvender sig så til en rejsearrangør, man 
kan stole på, og som hjælper én med at vælge det rigtige samt 
kvalitetssikrer sine produkter.  

For at opfylde det stigende behov for valgfrihed udvides udbuddet 
løbende. I februar i år blev der lanceret ikke mindre end 140.000 
hoteller på hjemmesiderne  for Spies, Ving og Tjäreborg gennem et 
samarbejde med Expedia. Selv her får kunden hjælp til at vælge det 
rigtige, og hotellet kvalitetssikres i henhold til bestemte kriterier. 
De, der ikke opfylder kvalitetskravet, sorteres fra.

Spies-gruppen tilbyder rejser til knap 400 rejsemål i over 60 
lande (udbuddet varierer i de nordiske lande) med klassiske 
charterrejser, krydstogter, pakkerejser med rutefly til både sol- 
og badedestinationer, storbyrejser samt flysæder og hoteller i 
sortimentet. Selvom charterrejser stadig står for den største 
volumen, er pakkerejser med rutefly en stigende trend, hvor blandt 
andet rejser til cityrejsemål er populære. London og Rom topper 
listen, men også Prag ses som et prisvenligt og attraktivt alternativ.

TOPLISTEN: DE MEST 
POPULÆRE STORBYER 

I 2019

Barcelona

London

Paris

Prag

Rom
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TREND 1: HVOR OG HVORDAN REJSER VI I 2019?
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I vores evige jagt på nye oplevelser søger vi det unikke og det, 
der skiller sig ud. Alligevel synes vores flokmentalitet at være 
lige så stærk i 2019 som i tidligere år. Vi rejser derhen, hvor andre 
rejser, og søger i mangt og meget hen til steder, som vi eller 
dem, vi omgås, kender. Det er derfor ikke så mærkeligt, at  de 
klassiske charterrejsemål stadig holder. 

Spanien er en sikker nummer ét når folk fra Norden rejser 
på ferie. Til sommer sender vi 175.000 danskere, svenskere,  
nordmænd og finner til Mallorca. Den populære baleariske ø 
er ikke bare de nordiske rejsendes klassiske favorit, men er 
også et af de tydeligste eksempler på en turistdestinations 
forandring. Fra tidligere at have været betragtet som et ”offer” 
for masseturismen er Mallorca i dag hipt og trendy. Palma er en 
moderne metropol med et bredt gastronomisk udbud, cool barer 
og shopping i verdensklasse, og Mallorca som ø kan i dag tilbyde 
alt fra billig indkvartering til flotte hoteller. 

På samme måde har designhoteller og nye koncepter vist sig 
at være en succes i forbindelse med at bibeholde såvel som 
at tiltrække nye kunder til de ”nygamle” charterdestinationer. 
Hotellerne bliver ikke kun vigtige set ud fra et 
forretningsperspektiv, men måske først og fremmest set fra et 
varemærkeperspektiv og for at “løfte” rejsemålet.  Med nye flotte 
hoteller ændrer man også billedet af, hvad rejsearrangørerne 
kan tilbyde i 2019, og hvad en pakkerejse kan være både nu og i 
fremtiden. Og når store rejsearrangører satser på flotte hoteller, 
inspirerer det de lokale hotelejere og omvendt til at følge de 
seneste tendenser. Det har Mallorca gjort, og flere destinationer 
er fulgt efter, blandt andet Tyrkiet, Rhodos og Kreta. 

For tre år siden lancerede Spies-gruppen boheme-hotelkonceptet 
Casa Cook med det første hotel på den græske ø, Rhodos. 
Og lanceringen var en succes. Det nye designhotel fik stor 
bevågenhed verden over, og konceptet har siden figureret i alt 
fra internationale modemagasiner som Vogue og ELLE til i aviser 
og på sociale medier, ikke mindst på Instagram. Allerede efter 
første sæson kunne man også konstatere, at 60 % af kunderne 
var helt nye for Spies, Ving og Tjäreborg, og det tal gælder stadig. 
I 2019 lancerer vi  ikke mindre end tre nye Casa Cook-hoteller på 
Ibiza, Kreta og i Egypten. 

I kølvandet på Casa Cook-succesen lancerede vi  sidste år 
endnu et hotelkoncept, Cook’s Club, der henvender sig til en 
yngre målgruppe med musik, design, mad og drikke samt en 
urban atmosfære. Sidste år åbnede det første hotel på Kreta, 
og i år er der satset stort med et stort antal hoteller fra Tyrkiet, 
Grækenland og Egypten i øst til Mallorca og Gambia i vest. Også 
her henvender vi os til en ny kundegruppe og moderniserer 
billedet af de rejsemål, som i lang tid har været på feriekortet.

Koncepthoteller kan også tiltrække tilbagevendende kunder. 
Af de gæster, der besøgte Sunprime Tamala Beach i Gambia i 
vintersæsonen 2018/19, var 20 % kunder, der tidligere havde boet 
på et andet Sunprime-hotel. Det viser, at hotellet bliver mere og 
mere vigtigt – og mange gange vigtigere end destinationen i sig 
selv.

DESIGNHOTELLER GØR KLASSISKE 
CHARTERDESTINATIONER ”HIPPE”

TREND 1: HVOR OG HVORDAN REJSER VI I 2019?
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TREND 2: 

Den nordiske madscene er en af de bedste i verden. Interessen for 
kvalitet, råvarer, lokal tilknytning og plantebaseret mad stiger hos 

forbrugerne. Vi går ud og spiser som aldrig før, og madlavning har fået 
højstatus. Denne adfærd tager vi også med på ferien. At spise godt er en 
del af oplevelsen, og gæsterne forventer at blive positivt overrasket både 

på og uden for hotellet. 

Gastro geeks
on tour
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FOOD IS FASHION 
Hvis du kigger ind i de nordiske køkkener i dag, vil du finde 
mennesker, der eksperimenterer med opskrifter baseret på 
planter, bager, laver deres egen juice, brygger øl og dyrker deres 
egne krydderurter osv. Madprogrammer som Masterchef og 
inspiration fra kogebøger og foodies på Instagram har hjulpet os 
til at få endnu mere viden om, hvad vi spiser, og hvordan vi skal 
lave nye retter. I modeverdenen har mad fået en mere og mere 
fremtrædende rolle. Mad giver varemærket en social dimension, 
og de store modemærker som Gucci, Burberry og Ralph Lauren 
driver deres egne restauranter.*

Adgangen til det verdensomspændende køkken på den nordiske 
restaurantscene og den stadig større adgang til mange 
internationale ingredienser i vores fødevarebutikker har givet os 
appetit på nye smage. Denne interesse tager vi med os, når vi 
rejser udenlands, hvor vi forventer velkomponerede retter, der 
ser flotte ud på tallerkenen og er en fryd for ganen. 

I takt med at de gastronomiske forventninger når nye højder, 
udvikles rejseselskabernes tilbud. På vej ud er ensidige og 
”kedelige” buffeter, triste salater og frituremad. 

* Financial Times “Food and fashion. How delicious”, May 4, 2018.

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR

På et konkurrencepræget marked, 
hvor gæsterne stemmer med maven, 
skal de hoteller og restauranter, der 
tager imod turisterne, servere mere 
lokalt produceret mad, tilbyde et bredt 
udvalg af sunde og grønne alternativer 
samt sørge for, at baren er velforsynet 
med både internationale og lokalt 
fremstillede drikkevarer. 

Hotelrestauranter bliver bedre og bedre til at udvikle kreative 
menuer, og restauranterne bliver en oplevelsesdestination i sig 
selv. 7 ud af 10 af de nordiske rejsende siger i dag, at hotellets 
restaurant er vigtig, når de bestiller deres hotel. For 4 ud af 10 er 
maden på hotellet til og med vigtigere end for fem år siden. Og 
over halvdelen er meget eller ret interesseret i at prøve lokale 
retter på hotellets restaurant. 
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Hotellets restaurant har tidligere været forbeholdt hotelgæsterne. I 
dag er hotelrestauranten blevet en destination i sig selv til brunch, 
frokost, eftermiddagste og -kaffe samt middag og er åben for alle. 

I storbyer som London valfarter foodies fra hele verden 
til nye hotelrestauranter, hvor der udvikles nyskabende 
restaurantkoncepter og kulinariske oplevelser af kokke i 
verdensklasse. Et eksempel er luksushotellet Belmond Cadogan, 
der har ansat stjernekokken og restauratøren Adam Handling, 
grundlæggeren af de populære Frog-restauranter. Handling står 
for alle mad- og drikkevaretilbud på hotellet fra ”afternoon tea” til 
minibaren på værelset. I centrum står restaurant Adam Handling 
Chelsea, der er åben for både hotellets gæster og besøgende 
udefra, og hvor der er fokus på moderne britiske retter og 
sæsonens råvarer.*

Tendensen er den samme i Norden med samlingssteder som f.eks. 
det nye boutiquehotel Bank Hotel i Stockholm, der ud over at tilbyde 
hotelværelser fungerer som et oplevelsessted med en fortrinlig 
restaurant, lækre barer og et kunstgalleri med både egen samling 
og kunst, der kan købes. Og alle er velkomne. 

Gæsterne forventer i dag en langt højere standard for feriehotellets 
mad. Det har medført en eksplosionsagtig kreativitet i 
hotelkøkkenet og også bag bardisken. Få kunne vel forestille sig, 
at et feriehotel ville have en ”go-to-restaurant”, der besøges af 
både hotelgæster, lokalbefolkning og turister. Siden åbningen af 
boheme-restauranterne Casa Cook på Kos og Rhodos er besøgende 
ude fra blevet tiltrukket af bl.a. de velsmagende og sunde 
morgenmadsbuffeter, og til sommer åbner to nye hoteller på Ibiza 
og på Kreta, hvor restauranterne også er åbne for eksterne gæster.  

HOTELRESTAURANTEN SOM 
DET NYE ”GO-TO-PLACE”

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR

46 %
af de nordiske rejsende synes, at kvaliteten af den 
mad, der serveres på hotellet, er blevet bedre de 

seneste år. 

50 %
synes, at hotellet er blevet bedre til at variere deres 

udvalg på menuen.

54 %
af er de nordiske rejsende er meget eller ret 

interesserede i at prøve lokale retter på hotellets 
restaurant. Særligt vigtigt er det for danskerne (62 %) 

og for svenskerne (59 %). 

* Evening Standard,” New restaurants London 2019”, 28/12, 2018.  
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TAG MIG MED TIL 
DIN LOKALE 
PRODUCENT 
Flere og flere feriegæster spørger til oprindelsen af ingredienserne 
på hotellets restaurantmenuer. Halvdelen af de 18-35-årige vil gerne 
vide, hvor maden kommer fra, også når de er på ferie. Fra-jord-til-bord-
filosofien med friske råvarer og lokalt produceret mad spiller en vigtig 
rolle i restaurantkøkkener i hele verden. 

Casa Cook Rhodos har deres egen køkkenhave, og hotellet på Kos 
har et stort havebrug, hvor køkkenet har adgang til bl.a. grøntsager. 
Friskfanget fisk er også en selvfølge på menuen. Sågar hotellets 
madolier samt hudplejeprodukter indeholder friske urter, der vokser 
rundt omkring hotellet. 

På vores  to cypriotiske familiehoteller, Sunwing Sandy Bay Beach og 
O.B.C. by Sunwing, har kokken Andreas Stylianou et tæt samarbejde 
med flere lokale avlere inden for en radius på 20-30 km. I byen 
Xylophagoy hentes øens bedste kartofler, der er særligt sprøde og 
friske takket være nærheden til havet. Flere avlere er gået fra at dyrke 
til husbehov til i dag at forsyne flere hoteller og restauranter over hele 
Cypern med råvarer af høj kvalitet. Så godt som alle grøntsager og 
frugt på de to hoteller kommer fra lokale avlere på øen. 

Adgangen til gode råvarer er vigtig, men for at leve op til gæsternes 
krav om ægthed skal hotellet servere lokale retter fra regionen. 54 % 
af er de nordiske rejsende er meget eller ret interesserede i at prøve 
lokale retter på hotellets restaurant. 46 % synes, at kvaliteten af 
hotelmaden er blevet bedre de seneste år. Næsten 4 ud af 10 (39 %) 
undgår at bestille  et hotel, der serverer madretter hjemmefra.
For at tilfredsstille ønsket om lokalt fokus på menuen har f.eks. 
kokkene på Casa Cook sammensat deres menuer med baggrund i 
lokale familieopskrifter, som derefter får et moderne twist. På Rhodos 
inkluderer det blandt andet ”Briam”, en traditionel grøntsagsgryde, 
”Moussaka” samt ”Mormors kartofler”, der er baseret på en opskrift fra 
den lokale by Kattavia. 

En anden trend er street food, hvis oprindelse handler om netop lokal 
tilknytning. Når vi til sommer åbner to nye Cook’s Club i tyrkiske Alanya 
og Adaköy, vil der blive serveret street food ved forskellig stationer, 
og der vil naturligvis være lokale retter på menuen, såsom tyrkisk 
risbudding, pide (fladbrød) og et udvalg af småretter (mezes), men også 
asiatiske retter, som vi kender dem direkte fra Bangkoks og Saigons 
mange gadekøkkener, f.eks. sprøde tempura-rejer med wasabisauce 
eller stegt ris med tofu og friske grøntsager samt friske salater, der 
alle tilberedes på stedet til den enkelte gæst. Der åbner flere hoteller i 
løbet af året, blandt andet i Spanien og i Egypten, og naturligvis bliver 
lokal street food også et indslag på menuen her. 

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR



Steak minute på rodselleri
Fotograf: Pelle Lundberg
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GRØNT ER DET 
NYE SORT  
Interessen for plantebaseret mad stiger og stiger, og det er 
slut med de tider, hvor der kun var ét vegetarisk alternativ på 
menuen. 27 % af respondenterne i rejsepanelet svarede f.eks., 
at de har reduceret forbruget af kød i de seneste år. Lidt flere, 
34 %, spiser mere vegetarisk i dag. Mange er også begyndt at 
spise mere fisk (43 %) i forhold til for fem år siden. Restauranter 
og hoteller i udlandet tilpasser sig hurtigt efter nutidens krav 
fra turisterne. I restaurantkøkkenet er man blevet bedre til at 
skabe kreative retter med grøntsager, hvor mange kan imiteres 
med proteinbaseret mad på en spændende måde. En femtedel 
af retterne på Casa Cooks menuer er for eksempel vegetariske. 
Og på vores familiehotel, O.B.C., fordobledes bestillingen af 
vegetariske retter fra sommeren 2017 til sommeren 2018, da der 
blev indført en vegetarisk a la carte-menu. Til sommer indføres 
menuen på familiehotellerne Sunwing Family Resorts ved 

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR

Middelhavet i a la carte-restauranten. Det er retter, der indtager 
en større plads og klarer sig godt i konkurrencen med kød- og 
fiskeretter på menuen.

Det hører ikke kun hverdagen til at tænke på sundhed og mad – 
for mange er det en livsstil, som man også tager med på ferien. 
Næsten halvdelen (46 %) forsøger at spise rimeligt sundt, når 
de er på ferie, og seks ud af 10 (62 %) ferierejsende svarer, at de 
søger efter sunde alternativer på hotelmenuen. Det gælder især 
for finnerne (71 %).  

MERE SUKKERFRIT TIL BØRNENE
Fråseri i søde sager er for mange ikke længere et alternativ. 
Næsten halvdelen (46 %) af forældrene ønsker sukkerfrie og 
sunde mad- og drikkevarer på hotellet til deres børn. På de 
populære familiehoteller Sunwing Holiday Resorts og O.B.C. by 
Sunwing har børneklubben fjernet søde sager såsom kager, slik 
og lagkager, og i stedet får børnene serveret dejlige frugtsalater, 
frugtsnacks og popcorn.  
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COCKTAIL CONNOISSEUR   
Nysgerrigheden efter det lokale gælder ikke kun maden, 
eftersom flere og flere vil have lokalt fremstillede drikkevarer 
med en lokal tilknytning og lokale ingredienser. Folk fra Norden 
er sikre connaisseurs inden for drikkevarer - noget som f.eks. 
Casa Cook har taget til sig, når der skal udvikles opskrifter 
til drinks. Opskrifterne indeholder lokale ingredienser, og al 
sukkerlage med smag (sirupper) er fremstillet på friske frugter, 
urter og søgræs fra lokalområdet.  Højdepunkterne på menuen 
på Casa Cook Rhodos er Greek Martini, fremstillet af græsk gin 
og hjemmelavet olivenjuice (olive brine), og den lokale favorit 
Skinos Mastiha-likør kombineret med en skål melonsorbet og 
frisk basilikum. 

I FORHOLD TIL FOR FEM 
ÅR SIDEN:

En tredjedel (34 %) af de 
nordiske rejsende spiser 
mere vegetarisk mad, og 

den største ændring ser ud 
til at være i Finland (57 %).

En tredjedel (33 %) spiser 
færre søde desserter.

Næsten 3 ud af 10 (27 %) 
spiser mindre kød.
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Hvilke tendenser ser du inden for mad- og 
restaurantverdenen lige nu?  
Nogle af de tydeligste tendenser, jeg ser, er f.eks. ”No bar”, hvor 
baren i højere grad bliver et hverdagsrum uden bardisk og synlige 
flasker, og hvor gæsterne og bartenderen føres sammen på en 
ny måde. Alkoholfrit er også på mode med alkoholfrie ølsorter, 
drikke og juice. I dag findes der alkoholfri spiritus, hvilket vi har 
afprøvet på et af vores største hoteller på Mallorca, Sunwing 
Alcudia Beach. 

HEJ DU… 

Mange taler også om, at de er trætte af det høje lydniveau i 
restauranten, og her vil vi komme til at se flere lyddæmpende 
miljøer, så samtalen kan foregå uforstyrret. Downsizing, hvor 
flere restauranter deler siddepladser, har vi set et stykke tid, og 
også mere velrenommerede restauranter eller kokke satser på 
caféer med lave priser og højere kvalitet. 
 
Hvad hitter på hotelrestauranterne?
Plantebaserede produkter og produkter, der er dyrket i 
nærområdet stiger og med det en stor lyst til at eksperimentere 
med at udvikle retter, der kan indføres på menuen – retter, der 
tiltaler alle, og ikke kun er for dem, der ønsker at spise vegansk 
eller vegetarisk. Da vi sidste år udviklede a la carte-menuen på 
vores koncept O.B.C. by Sunwing med 10 nye plantebaserede 
retter, blev det meget populært uanset om man er vegetar eller 
ej. Nu udvider vi menuen til flere hoteller til sommer – vores 
populære familiehoteller Sunwing Family Resorts.  Det er 
naturligvis med fokus på lokalt dyrkede og økologiske produkter, 
og vi køber vores råvarer så lokalt som  muligt. I Tyrkiet er alt 
f.eks. lokalt dyrket. 

Vi undersøger hele tiden, hvordan vi kan mindske madspild i 
restauranterne og bruge alle råvarer. Nu er jeg i gang med at 
planlægge, at vi skal bruge den frugt og grønt, der bliver til 
overs fra morgenmaden, til gode drikkevarer, der serveres i 
baren i løbet af dagen. Jeg vil også afprøve køkkenkompostering, 
”bokashi”, på nogle af vores hoteller. Det er genbrug af madaffald, 
såsom kød, grøntsager og kaffegrums, der kan anvendes i f.eks. 
hotellets køkkenhave til at gøde planterne, og som samtidig er 
miljøvenligt. Det, der dyrkes, anvendes derefter i køkkenet. 

Helhedsoplevelsen bliver mere og mere vigtig. Mad er ikke 
længere bare noget, man spiser for at blive mæt, det skal se 
pænt ud på tallerkenen – det er vigtigt, hvordan restauranten ser 
ud, og den skal anspore til samvær og det personlige møde. 

Ser du, at grønt begynder at tage over nu?   
Nej, ikke hvad jeg kan se på vores egne restauranter, hvor 
mange spiser både fisk, kød og grøntsager. Derimod er der en 
øget bevidsthed generelt om råvarernes kvalitet og en stigende 
interesse for at spise god vegetarisk mad. 

…Lennart Kevdal, projektleder inden for Food & 
Beverage som i mange år været med til at udvikle 

mad- og drikkevarekonceptet til vores  egne 
koncepthoteller. 

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR
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TREND 3: 

Der er mange faktorer, som styrer vores måde at rejse på, men én ting 
er sikkert: Den store tendens i 2019 er den bevidste rejsende, uanset 

om det gælder valg af rejsearrangør, hvad vi spiser på ferien, eller 
hvilke oplevelser vi ønsker. Interessen for at rejse er stadig stor, men til 
gengæld øges kravene til både flyselskab, rejsearrangør og hotelejere. 
Som kunde vil man vælge rigtigt og føle sig tryg ved, at den arrangør, 

man bestiller sin rejse hos, arbejder for en bæredygtig rejse.

En mere 
bæredygtig rejse
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Turismen har flere positive følger for samfundet og 
menneskene og står i dag for næsten hver tiende arbejdsplads 
globalt set. Samtidig med, at den har stor positiv påvirkning 
på den økonomiske vækst, medfører den også en effekt på 
klimaet og de samfund, der besøges. Der ligger derfor et 
stort ansvar både hos aktørerne i rejsebranchen og hos os 
som enkeltpersoner, når vi rejser. På store ferierejsemål som 
Mallorca, Barcelona og Venedig har myndighederne f.eks. 
indført strengere forholdsregler såsom alkoholforbud på gader 
og torve, skærpede regler for fremleje samt projekter, der 
på forskellige måder ”rydder op”, f.eks. beach cleanings. Alt 
sammen for at de rejsemål, vi elsker, også skal kunne være der 
i fremtiden.

KLIMAKOMPENSATION
Forbrugere og rejsende træffer i dag flere og flere bevidste 
valg, og interessen for branchens bæredygtighedsarbejde 
øges. Samtidig med, at branchens fokus på at minimere 
udledning fortsætter, tages der også yderligere skridt til 
at klimakompensere for den udledning, vi endnu ikke kan 
påvirke. Spies-gruppen lancerede i april 2019, som det 
eneste store rejseselskab, klimakompensation for samtlige 
gæsters flyrejser uanset flyselskab. Også tjenesterejser 
klimakompenseres. Fremover regner man med, at dette bliver 
en motivationsfaktor i branchen. Vores  mål er at være det 
mest bæredygtige rejseselskab og inden for en nær fremtid at 
blive klimaneutrale gennem hele rejsekæden – herhjemme, på 
destinationerne og på flyrejsen.

Spies-gruppen investerer i projekter gennem et 
partnerskab med Natural Capital Partners, NCP, en 

global leder inden for udledningsreduktion. Samtlige 
projekter følger den globale standard, The Carbon-
Neutral Protocol, der ikke kun takler kuldioxidudled-
ning, men alle drivhusudledninger. Projektet bidrager 
også til at skabe adgang til rent vand, jobmuligheder, 

infrastruktur og bedre sundhed samt at have en 
positiv indvirkning på samfundet og mere end 

125.000 mennesker. 

TREND 3:  EN MERE BÆREDYGTIG REJSE



CHARTER – ET MERE 
BÆREDYGTIGT ALTERNATIV  
Den klassiske ”charter” eller pakkerejse, som i dag omfatter alt 
fra færdige pakker til egne, individuelt tilpassede pakkerejser, 
fremhæves i dag af mange som den mest klimavenlige måde  at 
rejse med fly til udlandet. Årsagen er, at charter har en række 
fordele ud fra et bæredygtighedsperspektiv, som f.eks. fulde 
transferbusser, bæredygtighedscertificerede hoteller med høj 
belægning og næsten helt fulde fly, hvilket giver betydeligt 
lavere CO2-udledning pr. passager* i forhold til gennemsnittet 
for ruteflyselskaber. Charter har også bidraget markant til 
udviklingen lokalt på destinationer rundt om i verden med mange 
hundrede tusinde arbejdspladser.

Flyene er i dag 80 % mere 
brændstofeffektive, end 
da charterrejserne slog 

igennem i 1960'erne.**

25TREND 3: EN MERE BÆREDYGTIG REJSE

CHARTER ER MERE 
BÆREDYGTIGT 

gCO2/PKM

European Scheduled 
Airlines average

European Low Cost 
Airlines average

Thomas Cook 
Group Airline

Thomas Cook 
Airlines Scandinavia

90

77

72

67

* C02-udledning pr. passager er en måde at måle udledningen på. I de sidste 
15 år har Thomas Cook Airlines Scandinavia mindsket udledningen med 20 %, 
og billedet nedenfor  viser udledningen i forhold til europæiske lavpris- og 
ruteflyselskaber.

**https://www.atag.org/facts-figures.html
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HVAD SKER DER MED VORES 
BÆREDYGTIGHEDSARBEJDE?   
Rejseindustrien er kompleks og agerer på et globalt marked med alt 
fra enmandsforetagender til globale koncerner. Spies-gruppen og 
moderkoncernen Thomas Cook Group og branchen som helhed har et stort 
ansvar for at forsætte bæredygtighedsarbejdet sammen med medarbejdere, 
partnere og gæster. Her er nogle eksempler på igangværende aktiviteter:

PÅ FLYREJSEN
• Har vores eget flyselskab, Thomas 

Cook Airlines Scandinavia, reduceret 
udledningen med 11,2 % de seneste 
10 år

• Klimakompenseres samtlige gæsters 
flyrejser uanset flyselskab 

• Er der blevet fjernet en stor del plast, 
og affaldet ombord er reduceret med 
70 % siden 2000

• Thomas Cook Airlines Scandinavia var 
et af de første flyselskaber i verden, 
der blev ISO-14001-certifieret, hvilket 
bl.a. vedrører materialer, energi og 
affaldshåndtering

• Vi støtter forskning og fremme af 
vedvarende flybrændstoffer gennem 
NISA (Nordic initiative for sustainable 
aviation)

PÅ HOTELLET
• Fjernes der 70 millioner 

engangsartikler af plast i løbet af 
2019 (fly, hotel, kontor)

• Modtager medarbejderne 
undervisning i 
bæredygtighedsspørgsmål

• Arrangeres der sjove lege med 
maskotterne Lollo og Bernie med 
fokus på bæredygtighed for de 
yngste gæster

• Findes der en målsætning om, at 
alle koncepthoteller skal have den 
højeste certificering på Travelife, 
der fokuserer på energi, vand, 
kemikalier og sociale forhold

HERHJEMME
• Satser vi på at mindske 

energiforbruget på vores 
kontorer

• Har vi  for længe siden 
afskaffet det trykte katalog 
og papirbilletterne

• I 2019 blev vi kåret til 
branchens mest bæredygtige 
selskab i Sustainable Brand 
Index (Norge og Sverige)

• Klimakompenserer vi alle 
tjenesterejser

• Afskaffer vi al 
engangsemballage i plast på 
kontorerne

• 

PÅ STRANDEN
• Gennemføres der beach cleaning 

days på flere destinationer med 
personale og gæster, der melder 
sig frivilligt

9ud af10 
slukker lyset på ferien

At reducere sit energiforbrug er blevet en 
bevidst vane for mange, både på ferie og 

hjemme. 90 % slukker rutinemæssigt lyset på 
ferien, hvor 84 % gør det hjemme.

TREND 3:  EN MERE BÆREDYGTIG REJSE
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SAMMEN GØR 
VI EN FORSKEL 
Flere og flere træffer mere bevidste valg for klimaet og vores 
planet, og mange tager også den bæredygtige adfærd med på 
ferie. Både som virksomhed og enkeltpersoner har vi her et stort 
ansvar for at fortsætte udviklingen mod en mere bæredygtig 
rejse. I vores undersøgelse siger 65 %, at rejseselskabets tips 
til, hvordan man holder ferie på en mere bæredygtig måde, er 
vigtige. 9 ud af 10 mener, at rejseselskabet og kunderne har et 
fælles ansvar for at skabe en mere bæredygtig rejse.

Ud over bæredygtighedsarbejdet på flyrejsen, på hotellet og 
derhjemme har Spies, Ving og Tjäreborg sammen med både 
medarbejdere og gæster et stort ansvar for at værne om 
de lokalsamfund, vi rejser til. Også som rejsende har vi stor 
mulighed for at påvirke, hvordan vi agerer på vores ferie.

VI HÆNGER OGSÅ 
HÅNDKLÆDERNE OP OG 
AFFALDSSORTERER  PÅ FERIEN
Vi har alle set skiltene om at genbruge håndklæderne, når man 
bor på hotel, men hvordan ser det rent faktisk ud? 

• Derhjemme bruger man stadig sine håndklæder mere (86 %), 
men næsten 7 ud af 10 (69 %) tager denne adfærd med sig på 
ferien.

• Selv om os i Norden  er gode til at kildesortere, så er man 
noget bedre til det derhjemme (94 %) end på ferien, hvor 
der trods alt stadig er 81 %, der siger, at de sandsynligvis 
eller højst sandsynligt også affaldssorterer i udlandet. 93 % 
opfordrer deres børn til at genbruge derhjemme, mens lidt 
færre (81 %) gør det på ferien.

• Hvad angår viljen til at reducere brugen af 
engangsplastartikler, så er ambitionen næsten lige så høj på 
ferien som derhjemme, og henholdsvis 82 % og 88 % siger, at 
de sandsynligvis eller højst sandsynligt vil reducere brugen. 
Næsten lige så mange forsøger at få deres børn til at reducere 
brugen af engangsartikler, selvom lidt færre gør det på ferien 
– 79 % i forhold til 83 % derhjemme. Alle vores  Sunwing- og 
Sunprime-hoteller tilbyder genbrugsstationer for gæsterne, 
hvilket bidrager til denne positive tendens. 

MINDRE MADSPILD
Vi  arbejder aktivt for at reducere madspild på vores  egne 
koncepthoteller, hvor buffeterne er et populært indslag. Til trods 
for at øjnene ikke kan få nok, så siger 84 %, at de tænker på ikke 
at tage mere på tallerkenen, end man faktisk kan spise. Det er 
glædeligt nok næsten lige så godt som derhjemme, hvor flere 
end 9 ud af 10 siger, at de tænker på dette (92 %). 

For at mindske madspild tilberedes flere retter i dag på 
bestilling – også fra buffeten – der bruges færre serveringsfade, 
tallerkener og skåle, og frugten serveres uskrællet i større 
udstrækning.

TRAVELIFE-
CERTIFICEREDE 

HOTELLER
I dag har vi  en miljøklausul i alle kontrakter 

med de hoteller, som benyttes. Desuden 
tilbyder vi  mere end 170 hoteller, som er 

bæredygtighedscertificerede  via Travelife, 
hvoraf de fleste hører til vores  egne 

koncepthoteller, som f.eks. Sunwing Family 
Resorts, Sunprime Hotels og O.B.C. by Sunwing. 
Det er også her, at størstedelen af selskabets 
gæster holder ferie. Certificeringen indebærer 

fokus på at minimere energi-, vand- og 
kemikalieforbruget samt på socialt ansvar. Alle 

Sunwing-hoteller er også certificerede med 
miljømærket EU-Ecolabel.  

Målet er, at alle egne koncepthoteller skal være 
certificerede i år 2020.

På Spies’ populære familiehotel 
Sunwing Kallithea på Rhodos 
har man sat en måler op 
i restaurantens køkken, 
der via en monitor aflæser, 
hvor mange gæster der er i 
buffetrestauranten. På den 
måde kan køkkenet med større 
nøjagtighed tilberede retterne i 
passende mængder, og hotellet 
slipper for madspild.
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Eksempler på udflugter med fokus på det 
autentiske og det lokale, som fremover vil være 

på programmet: 

OPLEV MAYAERNE 
En guidet tur i Yucatan, Mexico, der inkluderer 
en Maya-ceremoni, gennemgang af de lokale 

planters helende kræfter og en svømmetur i en 
smuk cenote.

 
SMAG PÅ KRETA 

Med fokus på Kretas klassikere besøges en 
økologisk olivenoliefabrik og et flere tusinde år 

gammelt oliventræ, hvis grene bl.a. blev anvendt 
til vinderne i sommer-OL i 2004 som et symbol 

på fred, kærlighed og tolerance. Udflugten 
afsluttes med et besøg på Karavitakis gård.

.
HJEMMELAVET I GAMBIA 

En unik madoplevelse sammen med og hjemme 
hos den karismatiske Ida Cham, der tager de 

besøgende med på en rejse i det lokale køkken. 
Vi køber sammen krydderurter, grøntsager 
og fisk på det lokale marked. Imens maden 

tilberedes, fortæller Ida om den gambiske mad 
og det lokale liv.  
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"LIVING LA VIDA 
LOCAL" 
I dag vil vi have andre indtryk på ferien end for nogle år siden. 77 
% siger f.eks., at de er mindre tilbøjelige til at besøge et vandland 
i dag i forhold til for fem år siden. Ud over at være nysgerrige 
i forhold til  det lokale er der i dag en stigende indstilling til, at 
også mennesker og samfund der, hvor vi rejser hen, skal have 
gavn af turismen – en interesse, som rejsebranchen naturligvis 
også byder velkommen. Godt 6 ud af 10 siger, at de er mindst lige 
så eller mere interesserede (36 %) i at deltage i lokale traditioner 
eller lokale aktiviteter i forhold til for fem år siden.  

Til sommer lancerer Spiesgruppen bæredygtige oplevelser 
under navnet "Love Local", der især skal være til gavn for 
lokalsamfundet, bevare lokale traditioner og fremme dets 
historie. I sommeren 2020 er det planen at kunne tilbyde 
gæsterne mindst 70 ”Love Local”-oplevelser, og det er hensigten 
på sigt at have mindst én Love Local-oplevelse på hver 
destination.

• Godt 6 ud af 10 er i dag mere tilbøjelige til at besøge det 
lokale marked i forhold til for fem år siden, og 7 ud af 10 siger, 
at de er mere tilbøjelige til at tage på udflugt til f.eks. en 
nærliggende vingård eller olivenfarm. 

• Næsten halvdelen (46 %) er i dag mere interesserede i at 
begive sig ud på vandreture i nærområdet. Mest tilbøjelige til 
at gå ture er nordmændene (66 %).

TREND 3:  EN MERE BÆREDYGTIG REJSE
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FÆRRE ØNSKER AT BESØGE 
DYREPARKER I FERIEN
Engagementet i dyrevelfærd er noget, der ses hos flere og 
flere mennesker, også hos Spies-gruppens gæster. 60 % er 
interesserede eller mere interesserede i f.eks. at se hvaler og 
delfiner i havet i forhold til for fem år siden. Til gengæld er der 
mærkbart mindre interesse for at besøge en dyrepark i ferien. 

For at få bedre kontrol med og skabe bedre forudsætninger for 
de dyr, gæsterne møder under udflugter på rejsemålene, har 
vi siden den 1. januar 2017 skærpet politikken for arrangører 
af dyreattraktioner i hele Thomas Cook Group. Den indebærer 
kontrol og opfølgning samt krav til, at alle arrangører følger 
”ABTA’s Global Standards, Animal Welfare Handbook and 
Checklists” 100 %, som er et fælles tiltag fra medlemmerne i den 
engelske brancheorganisation ABTA. Arrangører, der ikke kan leve 
op til retningslinjerne, fjernes. 

I løbet af 2019 fjerner Thomas Cook Group udflugter til 
dyreparker, der har spækhuggere i deres udflugtsprogram. Det 
gælder SeaWorld og Loro Parque, hvor vi tidligere har haft et 
samarbejde med Loro Parque på Tenerife. Men allerede i 2015 
fjernede selskabet elefantridning/-shows fra programmet.

I forhold til for fem år siden 
er 7 ud af 10 (69 %) mindre 
interesserede i at besøge 

dyreparker, mens kun  
1 ud af 10 er mere 

interesserede i at besøge en 
dyrepark i dag.
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ET HALVT 
ÅRHUNDRDE 
MED GÆSTER 
FRA NORDEN TIL 
GAMBIA  
TURISMEN ER EN AF LANDETS 
VIGTIGSTE INDTÆGTSKILDER
I 1971  landede Conairs Jet Boeing 720  med de første  danske 
turister i Gambia. Dengang var der to hoteller i programmet. Siden 
da har flere hundrede tusinde rejsende fra Norden rejst med 
Spies, Ving og Tjäreborg til landet. Siden 2003  har over 180.000 
fra Norden besøgt Gambia og bidraget væsentligt til et stort 
antal arbejdspladser og en stærkere økonomi ved at forbruge 
serviceydelser og varer til en værdi af over 700 millioner danske 
kroner over de sidste 17 år. 

Turismen har igen taget fart, og Spies-gruppen har i løbet af de 
sidste tre år øget antallet af pladser til Gambia med 169 %. Og til 
vinter vil ca. 20.000 fra Norden besøge Gambia med Spies, Ving og 
Tjäreborg.  

HOTELPARTNERE I TRE 
ÅRTIER OG NYSATSNING PÅ 
DESIGNHOTELLER
For at opfylde de nye og moderne rejsendes krav om bedre 
indkvartering og højere standard foretager vi nu endnu en satsning 
på hoteller. I vinteren 2018/19 åbnede det første Sunprime-hotel på 
det afrikanske kontinent, Sunprime Tamala Beach, der i dag er et af 
landets mest moderne hoteller. Til vinter 2019/20 åbnes der et hotel 
i det allernyeste hotelkoncept, Cook’s Club, der skal tiltrække en ny, 
yngre generation af rejsende til landet. 

Nogle af hotellerne i Gambia har vi  arbejdet sammen med i over 
30 år, hvilket giver en stabilitet for begge parter. Ved uroligheder 
i landet, hvor turisterne er blevet frarådet at rejse dertil, har det 
været vigtigt hurtigt at komme tilbage og fortsætte med at bidrage 
til økonomisk vækst. 

Turisme skaber mange arbejdspladser, ikke kun på hotellerne, 
men også inden for transportsektoren, jordbrug, restaurant- og 
servicesektoren samt for de enkeltpersoner, der har mulighed for 
at sælge deres håndværk på markederne. I dag er turismen og 
eksport af jordnøddeprodukter landets vigtigste indtægtskilder.

DET ANSLÅS, AT 
SPIES-GRUPPENS 

GÆSTER SIDEN 2003 HAR 
BIDRAGET MED*:  

13.000.000
DKK til skatter og afgifter i lufthavnen

11.000.000
DKK i form af transferudgifter fra/til lufthavnen

380.000.000
DKK til hoteludgifter

400.000.000
DKK til øvrigt forbrug   

Destinationer som Egypten, Gambia og Tyrkiet har i perioder oplevet 
et fald i antallet af turister som følge af usikkerhed eller politisk 
ustabilitet, men de er nu kraftigt ved at komme sig, og turisterne 
vender tilbage. Gambia har været med i vores program siden 1966.
Billede: Gambia.
 

Beregnet på gennemsnitsudgifter for indkvartering, transfer, skatter 
og afgifter samt forbrug. 
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VI SIGER FARVEL 
TIL PLAST! 
Mængden af plastaffald, der havner i Middelhavet i 
sommermånederne, stiger med 40 %*, og hvert år anslås det, 
at omkring 8 millioner tons plast havner i verdenshavene. I en 
undersøgelse, der blev foretaget af Thomas Cook Group, som 
Spies-gruppen er en del af, svarede 94 % (ud af omkring 3.000 
respondenter), at de er bekymrede for plastforureningen, og 
omkring 7 ud af 10, at de er mere bevidste om deres brug af plast 
i dag end for et år siden.*

På baggrund af plastens miljøpåvirkning har vi og Thomas Cook 
Group lanceret initiativet #noplaceforplastic, hvor målet er at 
fjerne 70 millioner engangsprodukter af plast, svarende til 70 
tons plast inden udgangen af 2019. 

#TRASHTAG – EN BÆREDYGTIG 
OG HURTIGT VOKSENDE TREND
På flere og flere strande og steder i verden opfordres nu både 
indbyggere, ansatte og besøgende til at bidrage med at rydde 
op. Opfordringen har også fået et navn på de sociale medier, hvor 
det går under begrebet #trashtag og i skrivende stund (juni 2019) 
har det næsten 100.000 opslag på Instagram. 

I mange år har der været foretaget beach cleaning days på tre 
af vores  mest besøgte familiehoteller, Sunwing Kallithea på 
Rhodos, Sunwing Makrigialos på Kreta og Sunwing Arguineguin 
på Gran Canaria. Aktiviteten gennemføres sammen med hotellets 
personale, og også hotellets gæster er velkomne til at fjerne 
affald. Selskabet gennemførte i denne vinter den første ”beach 
cleaning” på Phu Qouc, og det er tanken, at ”beach cleaning” skal 
være en tilbagevendende aktivitet på mange flere rejsemål. 

*https://www.wwf.org.uk/updates/tourists-cause-almost-40-spike-plastic-entering-mediterranean-
sea-each-summer
** Undersøgelsen blev gennemført med 3.360 respondenter fra seks lande (Danmark, Sverige, Norge,  
Finland, Tyskland, England) i perioden 11.-17. oktober 2018.
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TREND 4:  

Glem kokosolie og fest til langt ud på natten – den nye 
generation af ferierejsende har andre prioriteter. Og på samme 

måde som grisefester og pubcrawls gav associationer til 
charterrejser for datidens unge voksne, handler det lige så 
selvfølgeligt om yoga, veggie-alternativer, designhoteller og 

Montessori-inspirerede børneklubber for de ferierejsende Gen Z 
og Millennials anno 2019*. De rejsendes ønsker ændrer sig, og 

det gør pakkerejserne også.

Den nye 
generation 

ferierejsende

* Millennials/Gen Y – født ca. mellem 1980 og 1994, Gen Z – født mellem 1995 og 2015.
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At feste til ud på de små timer og at jagte den perfekte 
solbrune kulør er næppe noget, der ligger højt på ønskelisten, 
når nutidens 18-35-årige skal bestille en rejse. Ifølge en 
undersøgelse, som YouGov har foretaget på vegne af Spies-
gruppen, siger kun 3 % af de unge voksne, at de ser det at feste 
og besøge natklubber som feriens hovedformål, når de skal 
bestille en rejse. Heller ikke alkoholvanerne ser ud til at ændre 
sig nævneværdigt for denne generation, bare fordi de rejser 
udenlands. 45 % siger, at de drikker mere eller mindre som 
derhjemme under ferien. 

Sene partynætter prioriteres ikke, og i stedet tiltrækkes de af 
velsmagende smoothies, veggie-alternativer på hotelmenuen og 
gode træningsmuligheder. Den nye generation af ferierejsende 
passer godt på helbredet, og for omkring en tredjedel (33 %) er 
det vigtigt at fokusere på træning og at spise sundt også på 
ferien. 

HEALING NOT PEELING
Vejret er, ligesom for andre aldersgrupper, et vigtigt parameter 
for Gen Z og Millennials og ses for omkring 4 ud af 10 (43 %) som 
en af de primære årsager til, at man vil rejse udenlands, men på 
trods af dette, er de ikke en specielt solhungrende generation. 
At slikke sol i en liggestol virker kun tiltrækkende for 6 %, når 
de bestiller rejsen. Kokosoliens glansperiode er med andre ord 
forbi. Gen Z og Millennials ser snarere ferien som en anledning 
til at komme til kræfter og til refleksion og som en mulighed 
for samvær med familie og venner. Man søger en mere rolig 
tilværelse end det, hverdagen kan tilbyde derhjemme, og vil 
gerne koble af fra arbejde eller studier. At reflektere over det liv, 
man lever, bliver en mere og mere vigtig del af ferien og havner 
på top 5 i samtlige nordiske lande med undtagelse af Danmark, 
hvor man i stedet prioriterer at lære noget nyt eller at få tid til 
sin hobby eller en aktivitet, man kan lide. 

FARVEL TIL KOKOS- 
OLIE OG FEST! 

GODDAG TIL RELAX 
AND RECHARGE!
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HVORFOR FERIE?

Tid til at slappe af og komme til kræfter   

1

2

3

4

5

6

7

Kvalitetstid med venner og familie  

Fri fra arbejde/studier   

For at reflektere over livet derhjemme 

For at lære noget nyt 

For at kunne bruge tid på sin hobby   

Sundhed og velvære    

87 %

84 %

64 %

57 %

48 %

45 %

33 %

Aldersgruppen 18-35 år udgør kun en femtedel (20 %) af vores  samlede 
kundegruppe, men er en vigtig målgruppe for fremtiden. Med Gen Z og 
Millennials udfordres rejsearrangører, hotelejere og andre aktører på 
markedet til at tænke nyt.  



Prisen

Vejret  

Opleve den
lokale kultur  

Smage på
den lokale
mad og
drikkevarer  

Få en flot
solbrun kulør   

Fest

66 %
73 %

43 %
64 %

35 %

49 %

26 %

30 %

24 %

6 %

22 %

3 %

SELVREALISERING 
OG LOKALE 
OPLEVELSER
I 2019 er det ikke længere nok bare at tage ud at rejse. Man 
vil kunne fortælle om noget, man har deltaget i, som har 
givet ferien merværdi – noget unikt, der stikker ud. Status 
handler mindre og mindre om materielle ting og mere og mere 
om at opbygge kulturel kapital og sætte nye oplevelser ind 
på erindringskontoen. På ferien ser man udad i form af nye 
oplevelser og aktiviteter, men man ser også indad for at ransage 
sig selv og reflektere over ens liv. Og det gælder i særlig høj grad 
for Gen Z og Millennials. 

For de 18-35-årige bliver den lokale tilknytning mere og 
mere vigtig på ferien. Interessen for at deltage i det lokale 
gastronomiske udbud har været der lige så meget tidligere 
som nu, men det ser ud til, at nysgerrigheden efter at deltage i 
lokalsamfundet og kulturen i det land, man besøger, er steget. 
For godt og vel en tredjedel (35 %) er den vigtigste årsag til, 
at man bestiller en rejse, at man vil opleve den lokale kultur. 
Det kan være alt fra at blive venner med receptionspersonalet 
eller at besøge et lokalt marked til at tage på en spændende 
vandretur i bjergene eller finde en god restaurant langt væk fra  
turiststrømmen. 

For Gen Z og Millennials er det også vigtigt at lytte til ens egne 
behov og ønsker. Og på ferien realiserer man måske ovenikøbet 
en drøm eller bruger mere tid på en interesse. At lære noget nyt 
tiltrækker mange, og mange ønsker at bruge tid på deres hobby, 
f.eks. surfing eller yoga.

FERIEREJSEN TIL UDLANDET 
HAR HØJ PRIORITET
Prisbevidstheden er stor hos Gen Z og Millennials. For 66 % 
angives prisen som den vigtigste faktor, når man bestiller en 
ferierejse. Og hvad angår økonomiske  prioriteringer for 2019 
kommer opsparing og investeringer ind på en førsteplads. 

Men de nordiske 18-35-årige bliver ikke hjemme af den grund. For 
næsten halvdelen (46 %) er en ferierejse den investering, man 
prioriterer i løbet af året – før både hud- og skønhedspleje og 
at bruge penge på lækker indretning til hjemmet eller på sine 
studier.

DE 18-35-ÅRIGES ØKONOMISKE 
PRIORITETER I 2019:

Spare op/investere   

1

2

3

4

5

6

7

8

Ferierejser til udlandet  

Hud- og skønhedspleje   

Indretning m.m.   

Studier på højere læreanstalt/universitet    

Ny teknik   

Nye interesser    

68 %

46 %

33 %

28 %

21 %

20 %

18 %

14 %

Lejlighed/hus    
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NU
Hvad er vigtigst for 
18-35-årige, når de i 
dag bestiller en rejse?   

FØR
Hvad var vigtigst for 
18-35-årige, når de 
førhen bestilte en rejse?   

FERIEPRIORITERINGER 



TRYGHEDSSØGENDE 
INDIVIDUALISTER   
Gen Z og Millennials (18-35 år) er børn af deres tid, og i digitaliseringens 
og globaliseringens tidsalder er det at rejse mange gange kommet ind 
med modermælken. Det som tidligere var en luksus for de få, er blevet 
normen, og med det er der også kommet en ændret rejseadfærd. I dag 
behøver en flybillet ikke koste mere end en middag på en restaurant, 
og at leje en bolig via AirBnb på ferien er mange gange lige så naturligt 
som at bestille  en charterrejse. Betyder det så, at pakkerejsen er ved 
at dø ud? Svaret er nej, for den moderne pakkerejse er absolut i live og 
relevant, også for de 18-35-årige.

Men der findes tydelige tegn på, at Gen Z og Millennials er, eller ønsker 
at være, mere og mere individualistiske i deres rejseadfærd. Specielt i 
Sverige. Det siges ofte, at Sverige er et af verdens mest afvigende lande 
med sin stærke individualisme, hvilket stemmer godt overens med vores 
YouGov-undersøgelse, hvor hele 74 % af de adspurgte svenske 18-35-årige 
siger, at de helst vil sammensætte deres egen rejse, hvor de bestiller 
fly, overnatning og aktiviteter separat. Det tilsvarende tal for de danske 
respondenter er 46 %. Hos de norske respondenter er tallet 52 % og i 
Finland 50 %. Den stærke individualisme i Sverige ses også tydeligt, når 
70 % af de svenske respondenter siger, at de gerne vil rejse på ferie selv. 
De tilsvarende tal i det øvrige Norden ligger her betydeligt lavere med 22 
% i Finland, 34 % i Norge og 31 % i Danmark.  

Der findes mange fordomme 
om, hvad en rejsearrangør 
kan tilbyde, og mange er af 

den opfattelse, at det ”virker 
gammeldags”, men flere 

og flere får øjnene op for, at 
rejsearrangørerne i dag tilbyder 

en mangfoldighed af både 
hoteller, fleksible rejselængder 

og rejseformer. 

For at opfylde ønskerne satses der mere og mere på 
målgruppetilpassede koncepthoteller og muligheder for selv at 
komponere ens rejse med en rejsearrangør. Kvalitet er også et vigtigt 
parameter, og det tiltrækker også, at man hurtigt og enkelt kan bestille 
en ferie uden at skulle tænke på flere forskellige komponenter. Omkring 
3 ud af 10 siger, at de vælger at rejse med en rejsearrangør, fordi denne 
organiserer det meste, og 44 % mener også, at de får bedre kontrol over 
udgifterne ved at bestille alt på samme sted.

Så til trods for den stærke individualisme og følelsen af at ville klare 
det meste på egen hånd fremhæver mange den tryghed, det indebærer 
at rejse med en rejsearrangør. 38 % vælger en rejsearrangør, fordi det 
giver en følelse af større tryghed, hvis der sker noget under ferien, og 
en økonomisk sikkerhed, hvis der sker selskabet noget. Rejseselskabet 
bliver også en stadigt vigtigere aktør i en tid, hvor bæredygtighed 
diskuteres flittigt. Næsten 4 ud af 10 (38 %) vælger at bestille en rejse 
med en rejsearrangør på grund af deres bæredygtighedsarbejde. 
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PAKKEREJSER I NY 
SKIKKELSE – FRA 
CHARTERSELSKAB 
TIL REJSESELSKAB
At være bevidst om trends og lydhør er nøglen til at være attraktiv 
som rejsearrangør nu og i fremtiden. Gen Z og Millennials stiller, præcis 
som mange andre, stadig højere krav til fleksibilitet og valgfrihed til at 
skræddersy deres rejse ud fra de behov, de har. Der stilles også krav til 
kvalitet. 

Designhoteller som Casa Cook og Cook’s Club er koncepter, der er 
udviklet netop for at tiltrække den nye generation af rejsende. De nye 
hoteller bygger i høj grad på tanken om travel tribes (se side 10), og det 
viser de aktuelle samfundstendenser også tydeligt, både når det gælder 
mad, design, faciliteter og aktiviteter. 

Som en kontrast til det digitale og opkoblede er der mange, som i 
dag efterspørger det autentiske, det enkle og det i mindre målestok 
– både voksne og børn. Et af de mest tidstypiske indslag er måske, at 
børneklubben på det nyåbnede Casa Cook Chania går under navnet 
”Montessori by the beach” og tilbyder aktiviteter som overnatning 
i tipi-telt, miniyoga på stranden, madlavning, hvor man laver alt fra 
veggie-pizza til olivenbrød, og workshops, hvor de kan lære at lave både 
drømmefangere og deres egne smykker. Tendenserne sætter også 
deres præg på familiehotellerne Sunwing Family Resorts og O.B.C. by 
Sunwing, der lancerer veggie-menuer til sommer. Og det yngre publikum 
tiltrækkes til Cook’s Club med urban stemning, design, DJ’s og street 
food. 

Det ligger i vores DNA hele tiden at udvikle vores portefølje og produkter, 
og vores virksomhed er i dag meget mere end bare et charterselskab. 
Meget af succesen ligger i den konstante udvikling af koncepthoteller 
på baggrund af kundernes ønsker og behov samt aktuelle tendenser. 
Derfor lever bl.a. succeshistorien med familiehotellerne Sunwing Family 
Resorts og maskotterne Lollo & Bernie videre til trods for, at det er flere 
årtier siden, at konceptet blev lanceret. På samme måde har bredden 
af produkter i porteføljen med alt fra sol- og baderejser og cityrejser 
til krydstogter og træningsrejser både moderniseret billedet af, hvad 
en rejsearrangør og en pakkerejse er i dag, og hvad den vil være i 
fremtiden.
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