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Hver fjerde dansker har haft en ferieflirt – og det er 

særligt ét folkefærd, vi gerne vil score 

Ferietid er lig med flirte-tid for mange af os. 27% af danskerne har nemlig haft 

en romantisk oplevelse på ferien. Det viser en ny undersøgelse fra hotel- og 

rejsesøgemaskinen momondo.dk, der samtidigt afslører, at der er særligt ét 

folkefærd, som scorer topkarakter hos danskerne, når det gælder udseendet.  

Sommerferien er for længst forbi, og der er noget der tyder på, at det ikke kun er sol, 

strand og varme, som danskerne kommer til at savne. Enden på ferien betyder for 

nogen også enden på en hyggelig ferieflirt – og det er der flere danskere, der har haft. 

momondos nye internationale rejseundersøgelse viser, at 27% af danskerne har haft 

en feriekæreste eller en romantisk oplevelse med en fremmed, som de har mødt på 

ferien.  

”Når danskerne tager på ferie, har de typisk paraderne nede og er mere åbne over for 

at møde nye mennesker. Man er mange kilometer væk hjemmefra, drinksene er kolde, 

og man går letpåklædt rundt i sommervarmen – det skaber jo gode forudsætninger 

for en romantisk ferieflirt,” fortæller Lasse Skole Hansen, som er momondos danske 

presseansvarlige.   

Sydeuropæere er de mest attraktive  

Undersøgelsen viser, at dét folkefærd, som danskerne finder mest attraktive, er 

spaniere (23%), efterfulgt af italienere (18%) og danskere (17%). Og det er danskerne 

ikke alene om. Italienere og spaniere er de folkefærd, hvis udseende får topkarakter på 

verdensplan. Det viser momondos undersøgelse, der er foretaget blandt 24.000 

respondenter på tværs af 23 lande.   

Belgier, rumænere, finner, russer og kineser er, ifølge undersøgelsen, blandt de 

folkefærd, som færrest danskere anser som de mest attraktive.  

Flest nordmænd drømmer om at score en dansker  

Drømmer du om en romantisk ferieflirt, skal du måske overveje en ferie nord på, hvor 

der er størst chance for at finde nogen med et godt øje til danskerne. Undersøgelsen 

viser nemlig, at udover danskerne selv er der flest Nordmænd (16%), der mener, at 

danskerne er de mest attraktive.   
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Alle tal og citater i pressemeddelelsen er til fri afbenyttelse. Ved henvisning til  

momondo – brug følgende link: momondo.dk.    

 

Danske nøgletal fra undersøgelsen 

Har du nogensinde haft en feriekæreste eller en romantisk oplevelse med 

en fremmed, du har mødt på en ferie? 

All 2017 

Ja 27% 

Nej 70% 

Ved ikke 3% 

 

I hvilket af følgende lande finder du de lokale mest attraktive? Angiv op 

til tre svar 

Alle 2017 

Spanien 23% 

Italien 18% 

Danmark 17% 

USA 14% 

Norge 11% 

Sverige 11% 

Storbritannien 11% 

Tyskland 9% 

Australien 9% 

Frankrig 8% 

Turkiet 6% 

Brasilien 6% 

Portugal 5% 

Holland 5% 

Østrig 5% 

Canada 4% 

Schweiz 3% 

Polen 3% 

Kina 3% 

Rusland 2% 

Finland 1% 

Rumænien 1% 

Belgien 0% 

Jeg finder ikke de lokale fra nogen af ovenstående lande attraktive 5% 

Ved ikke  22% 

 

 

Om undersøgelsen 

momondos internationale undersøgelse om rejsevaner og tendenser er foretaget blandt 24.000 

respondenter i alderen 18-65 år på tværs af 23 lande, og mindst 1.000 respondenter har 

deltaget i hvert land. Data er indsamlet gennem en e-survey via Cints panel i perioden den 2. 
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til den 12. januar 2017. Respondenterne er repræsentativt fordelt i forhold til køn, alder, 

uddannelse og region og efterfølgende vægtet. 

 

Kontaktinformation 

Lasse Skole Hansen 

Dansk presseansvarlig, momondo 

Mail: lasse@momondo.com 

Telefon: (+45) 7879 2853 

 

Om momondo 

momondo.dk er en gratis, uafhængig og global rejsesøgeside, som sammenligner milliarder 

af priser på fly, hotel og rejser. momondo har vundet flere priser inklusiv en test i 

Forbrugerrådets magasin, TÆNK, og anbefales af internationale medier som CNN, The New 

York Times og The Daily Telegraph. momondo har hovedkvarter i København og betjener 

rejsende på mere end 30 internationale markeder. momondos apps er gratis tilgængelige til 

iPhone og Android. momondo er et uafhængigt brand inden for KAYAK-datterselskabet i 

Priceline Group. 

 

 

mailto:nan@radiuskommunikation.dk
http://www.momondo.dk/
https://itunes.apple.com/dk/app/momondo-cheap-flights-hotels/id436736538?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=da

