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Hit reser svenskarna under juli månad –
Spanien populärast

Sommaren är äntligen här och trots bra väder hemma är det många som reser
utomlands under sommarledigheten. Norwegian har tagit fram en lista på de
tio mest bokade utlandsresemålen bland svenska resenärer under juli månad.
Den vibrerande storstaden London ligger i topp och får sällskap på listan av
andra klassiska weekendresmål i Europa. För sol- och badmöjligheter är
Malaga, Bareclona och Alicante i Spanien populärast och lockar
med behagligt klimat, god och prisvärd mat samt vackra stränder.

På första plats hamnar den ständigt aktuella storstaden London som lockar
med sina många sevärdheter samt stora utbud av restauranger och shopping.



Längre ned på listan återfinns även storstäderna Rom, Paris och Berlin med
sin rika historia, kultur och spännande uteliv.

Listan domineras av destinationer till södra Europa som erbjuder sol- och
badmöjligheter. Spanien är det land som tilltalar mest med Malaga på en
andra plats följt av Barcelona, Alicante och Palma. Även kuststäderna Nice i
Frankrike och Split i Kroatien finns med på listan som populära destinationer
att både semestra i och som passande utgångspunkter för den som vill
upptäcka den franska rivieran och den kroatiska övärlden.

–Merparten av de tio mest bokade destinationerna återfinns på varmare
breddgrader vilket tyder på att många svenska resenärer vill garantera en
sommar med sol. Framförallt är det resmål i Sydeuropa och spanska
destinationer som lockar. Det är positivt att resenärerna uppskattar
Norwegians breda och prisvärda utbud av direktlinjer till olika destinationer
med moderna och bränsleeffektiva flygplan, säger Norwegians
kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson.

De tio mest bokade destinationerna bland svenska resenärer under juli 2019

1)London

2)Malaga

3)Barcelona

4)Alicante

5)Nice

6)Palma

7)Rome

8)Paris

9)Berlin



10)Split 

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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