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FÅ rejSeN TIL UNder 
haLv prIS

Niels Pedersen
niep@berlingske.dk

Solen skinner og badevandet er 
over 20 grader. Den gode danske 
sommer har fået mange til at vente 
med at købe ferien – eller at blive 
hjemme og nyde det dejlige vejr. 

Derfor har rejsebureauerne dum-
pet priserne helt i bund. Lige nu er 
der tusindvis af kroner at spare. Og 
næste  weekend lover meteorolo-
gerne regn og tordenbyger efter-
fulgt af køligere vejr.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at salget går lige 
så godt, som hvis det væltede ned med regn, 
siger produktchef hos Apollo Rejser, Michael 

Det gode vejr har sendt rejsepriserne helt i bund, men du 
skal slå til nu – ellers kan det være for sent
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Buch, til BT.
Det har fået rejseselskabet til at sælge charter-
rejser med kæmpe rabatter. Flere bliver nu ud-
budt til halv pris eller endnu mindre.

Alt er på udsalg
- Det er ikke kun de billige hoteller, der bli-

ver sat ned, men alt, siger Michael Buch.
Også hos Star Tour og Bravo Tours melder de 
om store rabatter på grund af den forrygende 
danske sommer.

- Det er højsæson, og vi plejer at få fuld ka-
talogpris, men i øjeblikket sælger vi rejser 
for helt ned til 2.000 kr. for en uge. Med gode 
hoteller koster de 3-5.000 kr. Det er faktisk 
billigt, når vi taler om højsæsonen, siger Star 
Tours salgschef Stig Elling.

Men selvom den gode danske sommer fort-
sætter, så er det nu, du skal slå til, hvis drøm-
meferien skal bookes til spotpris.

Der er nemlig begrænset med pladser på 
hotellerne, og rejselystne nordeuropæere er 
langtfra de eneste, som lægger billet ind på 
dem. Og det gælder også efter at skoleferien er 
slut i begyndelsen af august.

- I den periode, vi kommer ind i nu, holder 
sydeuropæerne selv ferie. De bliver generelt i 
deres egne lande, så hvis I gerne vil af sted og 
vil vide, hvor I skal bo, så er det en god idé at 
være ude i god tid. Hotellerne forsvinder hur-
tigt, siger Michael Buch.

Der er eksempelvis langt flere tyrkere, som 
er begyndt at holde sommerferie i hjemlandet 
på grund af det økonomiske opsving i landet, 
der er et voldsomt populært feriemål blandt 
danskerne. Det spiller også ind, at rejseselska-
berne herhjemme fik brændt nallerne på grund 
af det gode vejr sidste sommer. Til sidst måtte 
de sælge charterrejserne til endnu lavere pri-
ser, end vi ser nu.

- Der er generelt set færre rejser. Lavpris-
flyselskaberne har droslet lidt ned og andre 
selskaber har nok også, siger administrerende 
direktør hos Bravo Tours, Peder Hornshøj.

Så stiger prisen
I resten af juli melder Bravo Tours ligesom 
Apollo Rejser og Star Tour om tæt på udsolgt. 
Især børnefamilierne skal være hurtige. El-
lers er familieværelserne på de gode hoteller 
forsvundet allerede før weekenden, hvor DMI 
truer med at varmebølgen er slut i Danmark.

- Når regnen kommer og der stadig er nogle 
dage tilbage af skolernes sommerferie, så sæt-
ter vi priserne op. Det er udbud og efterspørg-
sel, simpelthen. Det er nok en god idé med det 
antal pladser, der er tilbage, at købe nu. Ellers 
risikerer du, at det bliver svært at finde en rejse 
sydpå og også noget dyrere, siger Stig Elling.
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Gode rejsetilbud

Få rejsen til under halv pris

Dato Afrejse Feriemål Land Periode Hotel/Lejlighed Klasse Oprindelig pris Tilbudspris Bemærkninger

26. juli Kastrup Santorini Grækenland 1 uge Hotel Kapelos Studio  ** 6.798 3.998

27. juli Kastrup Alanya Tyrkiet 1 uge
2-værelses lejlighed: 
Okan Tower  ***+ 6.148 3.798

2. august Kastrup Korfu Grækenland 1 uge
1-værelses lejlighed:  
Elena Natalia  ** 4.348 2.998

4. august Kastrup Tunesien Tunesien 1 uge
2-værelses lejlighed: 
Residence La Paix  ** 3.398 2.698

5. august Kastrup Fuerteventura Spanien 1 uge Hotel Playitas  **** 5.998 3.998
2. august Billund Parga Grækenland 1 uge 2-værelses lejlighed: Efi  **+ 3.848 2.498
5. august Billund Fuerteventura Spanien 1 uge Hotel Playitas  **** 4.948 3.498

16. august Billund Kreta Grækenland 1 uge
1-værelses lejlighed: 
Ideal Beach  *** 4.498 2.498

26. august Odense Kreta Grækenland 1 uge
1-værelses lejlighed: 
Thamiris  ** 5.448 2.498

16. august Odense Kreta Grækenland 1 uge
2 værelses lejlighed: 
Blue Sea  *** 4.698 2.198

På BT PLUS� finder du en guider til 
rejsemål og tip til at spare penge. 
Læs mere på bt.dk/plus/rejser

 Få inspiration til rejsen 
med guider på BT PLUS�

FeriegUide

Niels  
Pedersen
niep@berlingske.dk
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Alt er på udsalg
- Det er ikke kun de billige hoteller, 
der bliver sat ned, men alt, siger Mi-
chael Buch.

Også hos Star Tour og Bravo 
Tours melder de om store rabatter 
på grund af den forrygende danske 
sommer.
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sælger vi rejser for helt ned til 2.000 
kr. for en uge. Med gode hoteller 
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billigt, når vi taler om højsæsonen, 
siger Star Tours salgschef Stig Elling.

Men selvom den gode danske 
sommer fortsætter, så er det nu, du 
skal slå til, hvis drømmeferien skal 
bookes til spotpris.

Der er nemlig begrænset med 
pladser på hotellerne, og rejselystne 
nordeuropæere er langtfra de ene-
ste, som lægger billet ind på dem. Og 
det gælder også efter at skoleferien 
er slut i begyndelsen af august.

- I den periode, vi kommer ind i 
nu, holder sydeuropæerne selv ferie. 
De bliver generelt i deres egne lande, 
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det økonomiske opsving i landet, 
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mål blandt danskerne. Det spiller 
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- Der er generelt set færre rejser. 
Lavprisflyselskaberne har droslet 
lidt ned og andre selskaber har nok 
også, siger administrerende direk-
tør hos Bravo Tours, Peder Horns-
høj.

S�å stiger prisen
I resten af juli melder Bravo Tours 
ligesom Apollo Rejser og Star Tour 
om tæt på udsolgt. Især børnefami-
lierne skal være hurtige. Ellers er fa-
milieværelserne på de gode hoteller 
forsvundet allerede før weekenden, 
hvor DMI truer med at varmebølgen 
er slut i Danmark.

- Når regnen kommer og der sta-
dig er nogle dage tilbage af skolernes 
sommerferie, så sætter vi priserne 
op. Det er udbud og efterspørgsel, 
simpelthen. Det er nok en god idé 
med det antal pladser, der er tilbage, 
at købe nu. Ellers risikerer du, at det 
bliver svært at finde en rejse sydpå 
og også noget dyrere, siger Stig El-
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det gode vejr har sendt rejsepriserne 
helt i bund, men du skal slå til nu  
– ellers kan det være for sent

gOdT TiLBUd
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bookes til spotpris.

Der er nemlig begrænset med 
pladser på hotellerne, og rejselystne 
nordeuropæere er langtfra de ene-
ste, som lægger billet ind på dem. Og 
det gælder også efter at skoleferien 
er slut i begyndelsen af august.

- I den periode, vi kommer ind i 
nu, holder sydeuropæerne selv ferie. 
De bliver generelt i deres egne lande, 
så hvis I gerne vil af sted og vil vide, 
hvor I skal bo, så er det en god idé at 
være ude i god tid. Hotellerne for-
svinder hurtigt, siger Michael Buch.

Der er eksempelvis langt flere tyr-
kere, som er begyndt at holde som-
merferie i hjemlandet på grund af 
det økonomiske opsving i landet, 
der er et voldsomt populært ferie-

mål blandt danskerne. Det spiller 
også ind, at rejseselskaberne her-
hjemme fik brændt nallerne på 
grund af det gode vejr sidste som-
mer. Til sidst måtte de sælge charter-
rejserne til endnu lavere priser, end 
vi ser nu.

- Der er generelt set færre rejser. 
Lavprisflyselskaberne har droslet 
lidt ned og andre selskaber har nok 
også, siger administrerende direk-
tør hos Bravo Tours, Peder Horns-
høj.

S�å stiger prisen
I resten af juli melder Bravo Tours 
ligesom Apollo Rejser og Star Tour 
om tæt på udsolgt. Især børnefami-
lierne skal være hurtige. Ellers er fa-
milieværelserne på de gode hoteller 
forsvundet allerede før weekenden, 
hvor DMI truer med at varmebølgen 
er slut i Danmark.

- Når regnen kommer og der sta-
dig er nogle dage tilbage af skolernes 
sommerferie, så sætter vi priserne 
op. Det er udbud og efterspørgsel, 
simpelthen. Det er nok en god idé 
med det antal pladser, der er tilbage, 
at købe nu. Ellers risikerer du, at det 
bliver svært at finde en rejse sydpå 
og også noget dyrere, siger Stig El-
ling.

det gode vejr har sendt rejsepriserne 
helt i bund, men du skal slå til nu  
– ellers kan det være for sent

gOdT TiLBUd

gOdT TiLBUd
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Få rejsen til under halv pris

Dato Afrejse Feriemål Land Periode Hotel/Lejlighed Klasse Oprindelig pris Tilbudspris Bemærkninger

26. juli Kastrup Santorini Grækenland 1 uge Hotel Kapelos Studio  ** 6.798 3.998

27. juli Kastrup Alanya Tyrkiet 1 uge
2-værelses lejlighed: 
Okan Tower  ***+ 6.148 3.798

2. august Kastrup Korfu Grækenland 1 uge
1-værelses lejlighed:  
Elena Natalia  ** 4.348 2.998

4. august Kastrup Tunesien Tunesien 1 uge
2-værelses lejlighed: 
Residence La Paix  ** 3.398 2.698

5. august Kastrup Fuerteventura Spanien 1 uge Hotel Playitas  **** 5.998 3.998
2. august Billund Parga Grækenland 1 uge 2-værelses lejlighed: Efi  **+ 3.848 2.498
5. august Billund Fuerteventura Spanien 1 uge Hotel Playitas  **** 4.948 3.498

16. august Billund Kreta Grækenland 1 uge
1-værelses lejlighed: 
Ideal Beach  *** 4.498 2.498

26. august Odense Kreta Grækenland 1 uge
1-værelses lejlighed: 
Thamiris  ** 5.448 2.498

16. august Odense Kreta Grækenland 1 uge
2 værelses lejlighed: 
Blue Sea  *** 4.698 2.198

På BT PLUS� finder du en guider til 
rejsemål og tip til at spare penge. 
Læs mere på bt.dk/plus/rejser

 Få inspiration til rejsen 
med guider på BT PLUS�

FeriegUide

Niels  
Pedersen
niep@berlingske.dk

S�olen skinner og badevandet er 
over 20 grader. den gode dan-
ske sommer har fået mange til 
at vente med at købe ferien – el-
ler at blive hjemme og nyde det 
dejlige vejr. derfor har rejsebu-
reauerne dumpet priserne helt i 
bund. Lige nu er der tusindvis af 
kroner at spare. Og næste  week-
end lover meteorologerne regn 
og tordenbyger efterfulgt af kø-
ligere vejr.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at sal-
get går lige så godt, som hvis det 
væltede ned med regn, siger pro-
duktchef hos Apollo Rejser, Michael 
Buch, til BT.

Det har fået rejseselskabet til at 
sælge charterrejser med kæmpe ra-
batter. Flere bliver nu udbudt til halv 
pris eller endnu mindre.

Alt er på udsalg
- Det er ikke kun de billige hoteller, 
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Tours melder de om store rabatter 
på grund af den forrygende danske 
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mer. Til sidst måtte de sælge charter-
rejserne til endnu lavere priser, end 
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simpelthen. Det er nok en god idé 
med det antal pladser, der er tilbage, 
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bliver svært at finde en rejse sydpå 
og også noget dyrere, siger Stig El-
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reauerne dumpet priserne helt i 
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kroner at spare. Og næste  week-
end lover meteorologerne regn 
og tordenbyger efterfulgt af kø-
ligere vejr.
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get går lige så godt, som hvis det 
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duktchef hos Apollo Rejser, Michael 
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chael Buch.
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Få rejsen til under halv pris

Dato Afrejse Feriemål Land Periode Hotel/Lejlighed Klasse Oprindelig pris Tilbudspris Bemærkninger

27. juli
Aarhus eller 
Aalborg Alanya Tyrkiet 1 uge Flower Garden  **** 6.398 3.398

27. juli
Aarhus eller 
Aalborg Vestkreta Grækenland 1 uge Futura  *** 5.248 2.798

29. juli Billund Icmeler Tyrkiet 1 uge Oren Hill  *** 4.748 2.998
30. juli Billund Gran Canaria Spanien 1 uge Jardin del Sol  ***+ 5.248 2.998
3. august Kastrup Korfu Grækenland 1 uge Sandy Beach  **** 7.348 4.998
7. august Billund Bodrum Tyrkiet 1 uge Bodrum Imperial  **** 6.648 3.998 All inclusive

12. august
Kastrup eller 
Aalborg Sunny Beach Bulgarien 1 uge Fenix  ***+ 4.098 2.049

15. august Billund Menorca Spanien 1 uge Golf Hotel  **+ 4.098 2.049
17. august Billund Samos Grækenland 1 uge Virginia  *** 4.248 2.124
24. august Billund Rhodos Grækenland 1 uge Dionyssos  ***+ 4.396 2.198
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Læs mere på næsTe sIDe
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Dato Afrejse Feriemål Land Periode Hotel/Lejlighed Klasse Oprindelig pris Tilbudspris Bemærkninger

23. juli
Kastrup, Billund 
eller Aalborg Costa de Almeria Spanien 2 uger Portomagno  **** 8.898 4.998 Halvpension

24. juli
Kastrup eller 
Billund Marmaris Tyrkiet 1 uge Blue Park  *** 5.998 3.548 All inclusive

24. juli
Kastrup eller 
Billund Golden Sands Bulgarien 1 uge Slavei  **** 6.198 4.498 All inclusive

25. juli Billund Kreta Grækenland 1 uge Elias  *** 5.498 3.698

26. juli
Kastrup eller 
Billund Mallorca Spanien 1 uge

Pionero/Santa Ponsa 
Park  *** 7.798 5.798 All inclusive

27. juli Billund Alanya Tyrkiet 1 uge Kleopatra Micador  ***+ 6.898 4.798 All inclusive

27. juli
Billund eller 
Aalborg Zakynthos Grækenland 1 uge Two Brothers  *** 5.498 3.498

27. juli
Kastrup, Billund 
eller Aalborg Santorini Grækenland 1 uge Blue Wawes  *** 5.798 4.298

29. juli
Kastrup eller 
Billund Azorerne Portugal 1 uge Hotel Ponte Delgada  *** 6.598 3.498

Med mor-
genmad

30. juli
Kastrup eller 
Billund Costa de Almeria Spanien 1 uge Playadulce  **** 5.798 3.998 Halvpension

■■ Rejs midt på ugen. Der kan spares op 
til 1.000 kroner per person, hvis I kan 
rejse midt på ugen.

■■ Bestil ferien nu. Sydeuropæerne be-
gynder snart at holde ferie, så book 
din ferie nu – ellers risikerer du, at de 
gode hoteller er fuldt belagt – og at 
ferien bliver dyrere.

■■ Tag på ferie i august. Hvis du kan, så 
vent til efter skolernes sommerfe-
rie med at tage af sted. Det kan spare 
dig mange penge.

 •Tommelfingerregler

sTor rabaT
niels Pedersen
niep@berlingske.dk

i morgen drager 48-årige Hanne el-
kjær og hendes mand, Claus, til den 
lille, idylliske spanske ferieø menor-
ca.

- Vi har lige købt ferien. Det er så dejligt. 
Vi glæder os meget, siger Hanne Elkjær 
forventningsfuldt, da BT får fat i hende.

Helt til det sidste tvivlede parret fra 
Randers på, om de overhovedet ville 
komme af sted. De havde nemlig valgt 
at have is i maven og vente på det gode 
tilbud.

- Jeg har holdt øje med priserne i en 
måneds tid, og der gik lang tid, før rej-
serne begyndte at falde i pris. Så sent 
som i sidste uge var de stadig høje. Først 
i denne uge er priserne begyndt at falde, 
fortæller Hanne Elkjær.

Hendes tålmodighed har vist sig at 
være guld værd. Ægteparret fik en uge 
på Menorca til ren spotpris.

- Rejsen her fandt jeg på Sun Tours, og 
vi ender med at spare godt og vel 4.000 
kroner med det hele, forklarer Hanne 
Elkjær.

De kommer til at bo på et lækkert, 
fire-stjernet hotel 150 meter fra vandet 
og tæt på flere af de smukke, klippeaf-
grænsede strande, som Menorca er så 
berømt for. I alt har de betalt små 10.000 
kr. for drømmeferien.

Hun råder andre ferielystne danskere 
til at undersøge markedet grundigt.

- Find det sted, I gerne vil hen og som 
passer til det, I gerne vil med jeres fe-
rie. Jeg kunne se, at priserne på ture til 
Alanya i Tyrkiet er faldet for længe si-
den, men der har vi været, og der er sim-
pelthen for varmt til vores smag, siger 
Hanne Elkjær.

- Hold derefter øje med priserne på 
nettet gennem et stykke tid, og slå til, 

når prisen er god, siger hun og tilføjer så, 
at det er forbundet med en vis risiko.

- Det er selvfølgelig et sats. Vi vidste, at 
der var en risiko for, at vi slet ikke kom af 
sted.

Fik drømmeferien 
til spotpris Hanne elkjær sparede 

4.000 kroner  
på ferien til menorca

’’ 
Det er 
selvfølgelig et 

sats. Vi vidste, at der 
var en risiko for, at vi 
slet ikke kom af sted

Hanne Elkjær

Menorcas smukke solnedgange 
bliver ikke ringere af at kunne fås 
til spotpris.  Foto: Iris
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kr. for drømmeferien.

Hun råder andre ferielystne danskere 
til at undersøge markedet grundigt.

- Find det sted, I gerne vil hen og som 
passer til det, I gerne vil med jeres fe-
rie. Jeg kunne se, at priserne på ture til 
Alanya i Tyrkiet er faldet for længe si-
den, men der har vi været, og der er sim-
pelthen for varmt til vores smag, siger 
Hanne Elkjær.

- Hold derefter øje med priserne på 
nettet gennem et stykke tid, og slå til, 

når prisen er god, siger hun og tilføjer så, 
at det er forbundet med en vis risiko.

- Det er selvfølgelig et sats. Vi vidste, at 
der var en risiko for, at vi slet ikke kom af 
sted.

Fik drømmeferien 
til spotpris Hanne elkjær sparede 

4.000 kroner  
på ferien til menorca

’’ 
Det er 
selvfølgelig et 

sats. Vi vidste, at der 
var en risiko for, at vi 
slet ikke kom af sted

Hanne Elkjær

Menorcas smukke solnedgange 
bliver ikke ringere af at kunne fås 
til spotpris.  Foto: Iris
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Dato Afrejse Feriemål Land Periode Hotel/Lejlighed Klasse Oprindelig pris Tilbudspris Bemærkninger

23. juli
Kastrup, Billund 
eller Aalborg Costa de Almeria Spanien 2 uger Portomagno  **** 8.898 4.998 Halvpension

24. juli
Kastrup eller 
Billund Marmaris Tyrkiet 1 uge Blue Park  *** 5.998 3.548 All inclusive

24. juli
Kastrup eller 
Billund Golden Sands Bulgarien 1 uge Slavei  **** 6.198 4.498 All inclusive

25. juli Billund Kreta Grækenland 1 uge Elias  *** 5.498 3.698

26. juli
Kastrup eller 
Billund Mallorca Spanien 1 uge

Pionero/Santa Ponsa 
Park  *** 7.798 5.798 All inclusive

27. juli Billund Alanya Tyrkiet 1 uge Kleopatra Micador  ***+ 6.898 4.798 All inclusive

27. juli
Billund eller 
Aalborg Zakynthos Grækenland 1 uge Two Brothers  *** 5.498 3.498

27. juli
Kastrup, Billund 
eller Aalborg Santorini Grækenland 1 uge Blue Wawes  *** 5.798 4.298

29. juli
Kastrup eller 
Billund Azorerne Portugal 1 uge Hotel Ponte Delgada  *** 6.598 3.498

Med mor-
genmad

30. juli
Kastrup eller 
Billund Costa de Almeria Spanien 1 uge Playadulce  **** 5.798 3.998 Halvpension

■■ Rejs midt på ugen. Der kan spares op 
til 1.000 kroner per person, hvis I kan 
rejse midt på ugen.

■■ Bestil ferien nu. Sydeuropæerne be-
gynder snart at holde ferie, så book 
din ferie nu – ellers risikerer du, at de 
gode hoteller er fuldt belagt – og at 
ferien bliver dyrere.

■■ Tag på ferie i august. Hvis du kan, så 
vent til efter skolernes sommerfe-
rie med at tage af sted. Det kan spare 
dig mange penge.

 •Tommelfingerregler

sTor rabaT
niels Pedersen
niep@berlingske.dk

i morgen drager 48-årige Hanne el-
kjær og hendes mand, Claus, til den 
lille, idylliske spanske ferieø menor-
ca.

- Vi har lige købt ferien. Det er så dejligt. 
Vi glæder os meget, siger Hanne Elkjær 
forventningsfuldt, da BT får fat i hende.

Helt til det sidste tvivlede parret fra 
Randers på, om de overhovedet ville 
komme af sted. De havde nemlig valgt 
at have is i maven og vente på det gode 
tilbud.

- Jeg har holdt øje med priserne i en 
måneds tid, og der gik lang tid, før rej-
serne begyndte at falde i pris. Så sent 
som i sidste uge var de stadig høje. Først 
i denne uge er priserne begyndt at falde, 
fortæller Hanne Elkjær.

Hendes tålmodighed har vist sig at 
være guld værd. Ægteparret fik en uge 
på Menorca til ren spotpris.

- Rejsen her fandt jeg på Sun Tours, og 
vi ender med at spare godt og vel 4.000 
kroner med det hele, forklarer Hanne 
Elkjær.

De kommer til at bo på et lækkert, 
fire-stjernet hotel 150 meter fra vandet 
og tæt på flere af de smukke, klippeaf-
grænsede strande, som Menorca er så 
berømt for. I alt har de betalt små 10.000 
kr. for drømmeferien.

Hun råder andre ferielystne danskere 
til at undersøge markedet grundigt.

- Find det sted, I gerne vil hen og som 
passer til det, I gerne vil med jeres fe-
rie. Jeg kunne se, at priserne på ture til 
Alanya i Tyrkiet er faldet for længe si-
den, men der har vi været, og der er sim-
pelthen for varmt til vores smag, siger 
Hanne Elkjær.

- Hold derefter øje med priserne på 
nettet gennem et stykke tid, og slå til, 

når prisen er god, siger hun og tilføjer så, 
at det er forbundet med en vis risiko.

- Det er selvfølgelig et sats. Vi vidste, at 
der var en risiko for, at vi slet ikke kom af 
sted.

Fik drømmeferien 
til spotpris Hanne elkjær sparede 

4.000 kroner  
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’’ 
Det er 
selvfølgelig et 

sats. Vi vidste, at der 
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29. juli
Kastrup eller 
Billund Azorerne Portugal 1 uge Hotel Ponte Delgada  *** 6.598 3.498

Med mor-
genmad

30. juli
Kastrup eller 
Billund Costa de Almeria Spanien 1 uge Playadulce  **** 5.798 3.998 Halvpension

■■ Rejs midt på ugen. Der kan spares op 
til 1.000 kroner per person, hvis I kan 
rejse midt på ugen.

■■ Bestil ferien nu. Sydeuropæerne be-
gynder snart at holde ferie, så book 
din ferie nu – ellers risikerer du, at de 
gode hoteller er fuldt belagt – og at 
ferien bliver dyrere.

■■ Tag på ferie i august. Hvis du kan, så 
vent til efter skolernes sommerfe-
rie med at tage af sted. Det kan spare 
dig mange penge.

 •Tommelfingerregler

sTor rabaT
niels Pedersen
niep@berlingske.dk

i morgen drager 48-årige Hanne el-
kjær og hendes mand, Claus, til den 
lille, idylliske spanske ferieø menor-
ca.

- Vi har lige købt ferien. Det er så dejligt. 
Vi glæder os meget, siger Hanne Elkjær 
forventningsfuldt, da BT får fat i hende.

Helt til det sidste tvivlede parret fra 
Randers på, om de overhovedet ville 
komme af sted. De havde nemlig valgt 
at have is i maven og vente på det gode 
tilbud.

- Jeg har holdt øje med priserne i en 
måneds tid, og der gik lang tid, før rej-
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som i sidste uge var de stadig høje. Først 
i denne uge er priserne begyndt at falde, 
fortæller Hanne Elkjær.

Hendes tålmodighed har vist sig at 
være guld værd. Ægteparret fik en uge 
på Menorca til ren spotpris.

- Rejsen her fandt jeg på Sun Tours, og 
vi ender med at spare godt og vel 4.000 
kroner med det hele, forklarer Hanne 
Elkjær.
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berømt for. I alt har de betalt små 10.000 
kr. for drømmeferien.
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til at undersøge markedet grundigt.

- Find det sted, I gerne vil hen og som 
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rie. Jeg kunne se, at priserne på ture til 
Alanya i Tyrkiet er faldet for længe si-
den, men der har vi været, og der er sim-
pelthen for varmt til vores smag, siger 
Hanne Elkjær.

- Hold derefter øje med priserne på 
nettet gennem et stykke tid, og slå til, 

når prisen er god, siger hun og tilføjer så, 
at det er forbundet med en vis risiko.

- Det er selvfølgelig et sats. Vi vidste, at 
der var en risiko for, at vi slet ikke kom af 
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29. juli
Kastrup eller 
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Billund Costa de Almeria Spanien 1 uge Playadulce  **** 5.798 3.998 Halvpension
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til 1.000 kroner per person, hvis I kan 
rejse midt på ugen.
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gode hoteller er fuldt belagt – og at 
ferien bliver dyrere.
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vent til efter skolernes sommerfe-
rie med at tage af sted. Det kan spare 
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ca.
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Vi glæder os meget, siger Hanne Elkjær 
forventningsfuldt, da BT får fat i hende.

Helt til det sidste tvivlede parret fra 
Randers på, om de overhovedet ville 
komme af sted. De havde nemlig valgt 
at have is i maven og vente på det gode 
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måneds tid, og der gik lang tid, før rej-
serne begyndte at falde i pris. Så sent 
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i denne uge er priserne begyndt at falde, 
fortæller Hanne Elkjær.

Hendes tålmodighed har vist sig at 
være guld værd. Ægteparret fik en uge 
på Menorca til ren spotpris.

- Rejsen her fandt jeg på Sun Tours, og 
vi ender med at spare godt og vel 4.000 
kroner med det hele, forklarer Hanne 
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De kommer til at bo på et lækkert, 
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og tæt på flere af de smukke, klippeaf-
grænsede strande, som Menorca er så 
berømt for. I alt har de betalt små 10.000 
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- Find det sted, I gerne vil hen og som 
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rie. Jeg kunne se, at priserne på ture til 
Alanya i Tyrkiet er faldet for længe si-
den, men der har vi været, og der er sim-
pelthen for varmt til vores smag, siger 
Hanne Elkjær.

- Hold derefter øje med priserne på 
nettet gennem et stykke tid, og slå til, 

når prisen er god, siger hun og tilføjer så, 
at det er forbundet med en vis risiko.

- Det er selvfølgelig et sats. Vi vidste, at 
der var en risiko for, at vi slet ikke kom af 
sted.
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Kastrup, Billund 
eller Aalborg Costa de Almeria Spanien 2 uger Portomagno  **** 8.898 4.998 Halvpension

24. juli
Kastrup eller 
Billund Marmaris Tyrkiet 1 uge Blue Park  *** 5.998 3.548 All inclusive
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Billund Golden Sands Bulgarien 1 uge Slavei  **** 6.198 4.498 All inclusive

25. juli Billund Kreta Grækenland 1 uge Elias  *** 5.498 3.698

26. juli
Kastrup eller 
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eller Aalborg Santorini Grækenland 1 uge Blue Wawes  *** 5.798 4.298

29. juli
Kastrup eller 
Billund Azorerne Portugal 1 uge Hotel Ponte Delgada  *** 6.598 3.498

Med mor-
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30. juli
Kastrup eller 
Billund Costa de Almeria Spanien 1 uge Playadulce  **** 5.798 3.998 Halvpension

■■ Rejs midt på ugen. Der kan spares op 
til 1.000 kroner per person, hvis I kan 
rejse midt på ugen.

■■ Bestil ferien nu. Sydeuropæerne be-
gynder snart at holde ferie, så book 
din ferie nu – ellers risikerer du, at de 
gode hoteller er fuldt belagt – og at 
ferien bliver dyrere.

■■ Tag på ferie i august. Hvis du kan, så 
vent til efter skolernes sommerfe-
rie med at tage af sted. Det kan spare 
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ca.

- Vi har lige købt ferien. Det er så dejligt. 
Vi glæder os meget, siger Hanne Elkjær 
forventningsfuldt, da BT får fat i hende.

Helt til det sidste tvivlede parret fra 
Randers på, om de overhovedet ville 
komme af sted. De havde nemlig valgt 
at have is i maven og vente på det gode 
tilbud.

- Jeg har holdt øje med priserne i en 
måneds tid, og der gik lang tid, før rej-
serne begyndte at falde i pris. Så sent 
som i sidste uge var de stadig høje. Først 
i denne uge er priserne begyndt at falde, 
fortæller Hanne Elkjær.

Hendes tålmodighed har vist sig at 
være guld værd. Ægteparret fik en uge 
på Menorca til ren spotpris.

- Rejsen her fandt jeg på Sun Tours, og 
vi ender med at spare godt og vel 4.000 
kroner med det hele, forklarer Hanne 
Elkjær.

De kommer til at bo på et lækkert, 
fire-stjernet hotel 150 meter fra vandet 
og tæt på flere af de smukke, klippeaf-
grænsede strande, som Menorca er så 
berømt for. I alt har de betalt små 10.000 
kr. for drømmeferien.

Hun råder andre ferielystne danskere 
til at undersøge markedet grundigt.

- Find det sted, I gerne vil hen og som 
passer til det, I gerne vil med jeres fe-
rie. Jeg kunne se, at priserne på ture til 
Alanya i Tyrkiet er faldet for længe si-
den, men der har vi været, og der er sim-
pelthen for varmt til vores smag, siger 
Hanne Elkjær.

- Hold derefter øje med priserne på 
nettet gennem et stykke tid, og slå til, 

når prisen er god, siger hun og tilføjer så, 
at det er forbundet med en vis risiko.

- Det er selvfølgelig et sats. Vi vidste, at 
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serne begyndte at falde i pris. Så sent 
som i sidste uge var de stadig høje. Først 
i denne uge er priserne begyndt at falde, 
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Hendes tålmodighed har vist sig at 
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vi ender med at spare godt og vel 4.000 
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De kommer til at bo på et lækkert, 
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og tæt på flere af de smukke, klippeaf-
grænsede strande, som Menorca er så 
berømt for. I alt har de betalt små 10.000 
kr. for drømmeferien.

Hun råder andre ferielystne danskere 
til at undersøge markedet grundigt.

- Find det sted, I gerne vil hen og som 
passer til det, I gerne vil med jeres fe-
rie. Jeg kunne se, at priserne på ture til 
Alanya i Tyrkiet er faldet for længe si-
den, men der har vi været, og der er sim-
pelthen for varmt til vores smag, siger 
Hanne Elkjær.

- Hold derefter øje med priserne på 
nettet gennem et stykke tid, og slå til, 

når prisen er god, siger hun og tilføjer så, 
at det er forbundet med en vis risiko.

- Det er selvfølgelig et sats. Vi vidste, at 
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FIk drømmeFerIeN TIL 
SpOTprIS
Niels Pedersen
niep@berlingske.dk

I morgen drager 48-årige Hanne 
Elkjær og hendes mand, Claus, til 
den lille, idylliske spanske ferieø 
Menorca.

- Vi har lige købt ferien. Det er så dejligt. Vi 
glæder os meget, siger Hanne Elkjær forvent-
ningsfuldt, da BT får fat i hende.
Helt til det sidste tvivlede parret fra Randers 
på, om de overhovedet ville komme af sted. 
De havde nemlig valgt at have is i maven og 
vente på det gode tilbud.

- Jeg har holdt øje med priserne i en måneds 
tid, og der gik lang tid, før rejserne begyndte at 
falde i pris. Så sent som i sidste uge var de sta-
dig høje. Først i denne uge er priserne begyndt 
at falde, fortæller Hanne Elkjær.

Hendes tålmodighed har vist sig at være guld 
værd. Ægteparret fik en uge på Menorca til ren 
spotpris.

- Rejsen her fandt jeg på Sun Tours, og vi en-
der med at spare godt og vel 4.000 kroner med 
det hele, forklarer Hanne Elkjær.

De kommer til at bo på et lækkert, fire-stjer-
net hotel 150 meter fra vandet og tæt på flere 
af de smukke, klippeafgrænsede strande, som 
Menorca er så berømt for. I alt har de betalt 
små 10.000 kr. for drømmeferien.

Hun råder andre ferielystne danskere til at 
undersøge markedet grundigt.

- Find det sted, I gerne vil hen og som passer 
til det, I gerne vil med jeres ferie. Jeg kunne se, 
at priserne på ture til Alanya i Tyrkiet er faldet 
for længe siden, men der har vi været, og der 
er simpelthen for varmt til vores smag, siger 
Hanne Elkjær.

- Hold derefter øje med priserne på nettet gen-
nem et stykke tid, og slå til, når prisen er god, 
siger hun og tilføjer så, at det er forbundet med 
en vis risiko.

- Det er selvfølgelig et sats. Vi vidste, at der var 
en risiko for, at vi slet ikke kom af sted.

Hanne Elkjær sparede 4.000 
kroner på ferien til Menorca



9

Menorcas smukke solnedgange bliver ikke rin-
gere af at kunne fås til spotpris. Foto: Iris

 ● Rejs midt på ugen. Der kan spares op til 
1.000 kroner per person, hvis I kan rejse 
midt på ugen. 

 ● Bestil ferien nu. Sydeuropæerne begyn-
der snart at holde ferie, så book din ferie 
nu – ellers risikerer du, at de gode hoteller er 
fuldt belagt – og at ferien bliver dyrere. 

 ● Tag på ferie i august. Hvis du kan, så vent 
til efter skolernes sommerferie med at tage 
af sted. Det kan spare dig mange penge.

TOMMELFINGERREGLER
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