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Analyse af 12,6 mia. flybilletter: 

Rejsen er billigst 53 dage i forvejen 
 
Der er penge at spare ved at booke flybilletten 53 dage før afrejse. Det viser den 

seneste rejsestatistik fra søgemaskinen momondo.dk, der har analyseret 12,6 

milliarder flypriser i deres årlige studie af priserne på 100 af de mest populære ruter, 

hvoraf de 34 er danske. 

 

Knap to måneder før du vil ud at rejse, bør du booke flybilletten. Sådan lyder 

anbefalingen fra rejsesøgemaskinen momondo.dk, der har gennemgået ikke mindre 

end 12,6 milliarder billetpriser på 100 af sidens mest populære ruter, hvoraf de 34 er 

danske. Analysen viser, at de billigste billetter i gennemsnit fås 53 dage før afrejse. 

Ved at følge dette råd kan rejseglade danskere spare op til 26 procent. De dyreste 

flybilletter får man, hvis man køber dem på afrejsedagen. 

 

Og ifølge Lasse Skole Hansen, der er dansk presseansvarlig, er det faktisk et råd, som 

mange danskere allerede følger: 

 

”Vi har tidligere spurgt danskerne, hvornår de i gennemsnit planlægger ferien, og 

faktisk er det mere end en tredjedel, der får ferien på plads 2-3 måneder i forvejen.” 

 

Flyv tirsdag aften 

Ifølge momondos analyse er det heller ikke lige meget, hvornår på ugen og hvornår 

på dagen, du rejser. Tirsdag er nemlig klart den billigste dag, mens lørdag efterfulgt af 

fredag er de dyreste dage at rejse på. Vælger du tirsdag frem for lørdag, kan du 

ifølge rejsestatistikken spare knap 12 procent. 

 

Og så gør du klogt i at kigge efter de sene afgange – baseret på gennemgangen 

anbefaler momondo nemlig, at man rejser om aftenen: 

 

”Der er noget at spare ved at vælge afgange mellem kl. 18 og midnat. Kan man 

tage direkte i lufthavnen efter arbejde, kan man måske spare en feriedag og ofte få 

en lidt billigere billet. Til gengæld vil man på korte flyvninger kun nå frem i tide til at 

betale for en ekstra hotelovernatning, men så har man til gengæld en ekstra fuld 

dag på feriedestinationen” lyder det fra Lasse Skole Hansen.  

 

Danskerne stadig vilde med Bangkok 

Ifølge rejsestatistikken er ruten København-Bangkok fortsat den mest populære 

danske rute på momondo.dk. Er man en af de danskere, der planlægger en tur til 

Sydøstasien, gør man dog klogt i at vente til foråret.  

 

”Thailand er et yderst populært rejsemål over jul og nytår, og det betyder, at ruten 

faktisk er allerdyrest i uge 51. Venter man i stedet til foråret, kan man typisk spare 30 

procent, og samtidig vil man også ofte kunne få mere for pengene, når det kommer 

til hotel og ophold, fordi man rejser uden for højsæsonen,” siger Lasse Skole Hansen.   

 

Tips til rejsesøgning* 

 Du skal booke din rejse 53 dage i forvejen for at få de billigste billetter – og du 

kan i gennemsnit opnå en besparelse på 26 procent 

 Billetter er dyrest på afrejsedagen  

 Aftenafgange mellem kl. 18 og 00 er de billigste afgange 
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 Det er dyrest af flyve midt på dagen (kl. 10-15). 

 Lørdag er den dyreste ugedag at flyve på og i gennemsnit 12 procent dyrere end 

billigste afrejsedag, der er tirsdag. 

 

*Rejsestatistikken er indhentet blandt 12,6 milliarder billetpriser på 100 af momondos 

mest populære ruter, hvoraf 34 er danske.  

 

Planlægning af ferien 

 36 procent af danskerne planlægger typisk deres ferie 2-3 måneder i forvejen. 

24 procent planlægger ferien 4-6 måneder i forvejen, og 9 procent mere end 

6 måneder i forvejen. 12 procent er ude cirka én måned i forvejen og 7 

procent mindre end én måned i forvejen. 

 Data er indsamlet gennem det internationale analyseinstitut Cint i perioden 

12. til 25. januar 2015. I Danmark er der indsamlet 1.020 interviews blandt 

danskere i alderen 18-65 år. 

 

Kontaktinformation 

Lasse Skole Hansen 

Dansk presseansvarlig, momondo 

Mail: lasse@momondo.com 

Telefon: (+45) 31 20 56 53 

 

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 inklusive 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 30 internationale markeder. momondos apps er 

gratis tilgængelige til iPhone og Android. 
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