
                                              
 

 
	  

De	  mest	  populære	  (og	  måske	  lidt	  overraskende)	  rejsemål	  	  
hos	  BytBolig	  i	  2016	  	  

	  
	  
Marts,	  2016	  -‐	  Mens	  januar	  og	  februar	  normalt	  er	  lavsæson	  for	  turistbranchen	  på	  den	  nordlige	  
halvkugle,	  er	  der	  travlhed	  hos	  BytBolig.	  I	  de	  første	  to	  måneder	  af	  2016	  har	  siden	  haft	  en	  stigning	  i	  
trafikken	  på	  60%	  sammenlignet	  med	  december	  måned.	  Erfarne	  boligbyttere	  ved	  godt,	  at	  det	  er	  nu,	  
man	  skal	  slå	  til,	  hvis	  man	  vil	  sikre	  sig	  sin	  drømmeferie	  med	  BytBolig,	  især	  hvis	  man	  er	  bundet	  af	  
bestemte	  datoer.	  
	  
	  

	  
	  

	  
Vores	  data	  fra	  denne	  periode	  med	  intens	  aktivitet	  fortæller	  os	  meget	  om	  det	  kommende	  år.	  Her	  er	  
for	   eksempel	   listen	   over	   de	   20	   populæreste	   lande	   i	   søgningerne	   for	   sommeren	   2016:	  
	  
1.	  USA	  (stor	  efterspørgsel	  på	  New	  York,	  Florida,	  Hawaii	  og	  Californien)	  
2.	  Frankrig	  
3.	  Italien	  
4.	  Spanien	  
5.	  Storbritannien	  
6.	  Canada	  
7.	  Tyskland	  
8.	  Holland	  
9.	  Portugal	  
10.	  Irland	  
11.	  Sverige	  
12.	  Danmark	  
13.	  Island	  
14.	  Australien	  
15.	  Norge	  
16.	  Kroatien	  



17.	  Grækenland	  
18.	  Schweiz	  
19.	  Mexico	  
20.	  Østrig	  
	  	  
Nogle	  lande	  har	  oplevet	  en	  kraftig	  vækst	  i	  popularitet.	  Fra	  1.	  januar	  i	  år	  optræder	  Grækenland	  for	  
første	  gang	  i	  top	  20.	  Søgninger	  på	  Grækenland	  er	  steget	  med	  50%	  siden	  oktober-‐november	  2015.	  
Irland,	  der	  allerede	  var	  efterspurgt,	  har	  oplevet	  en	  vækst	  på	  21%.	  Spanien	  holder	  sig	  i	  toppen	  som	  
europæisk	  rejsemål	  med	  en	  stigning	  på	  10%	  siden	  starten	  af	  2016.	  	  
	  
Island,	  som	  kom	  ind	  i	  top	  20	  i	  2015,	  indtager	  nu	  13.-‐pladsen	  over	  de	  mest	  efterspurgte	  rejsemål.	  
Som	  det	  land	  i	  verden,	  der	  har	  flest	  medlemmer	  i	  forhold	  til	  indbyggertal,	  går	  lokale	  rejselystne	  
medlemmer	  en	  lys	  fremtid	  i	  møde.	  
	  
Hvad	  de	  mest	  populære	  byer	  for	  sommeren	  2016	  angår,	  så	  er	  det	  de	  samme	  som	  resten	  af	  året.	  
New	  York,	  London,	  Paris,	  Barcelona,	  Rom,	  Amsterdam	  og	  San	  Francisco	  styrer	  showet,	  men	  andre	  
byer	  er	  på	  vej	  op	  ad	  ranglisten.	  Det	  gælder	  for	  eksempel	  Stockholm,	  Vancouver,	  Dublin,	  Berlin	  og	  
Los	  Angeles.	  
	  
Hvis	  vi	  glemmer	  de	  foretrukne	  rejsemål,	  så	  viser	  en	  helt	  ny	  intern	  måling,	  at	  et	  ikke	  ubetydeligt	  
antal	  boligbytter,	  som	  er	  formidlet	  af	  BytBolig,	  sker	  som	  følge	  af,	  at	  den	  ene	  part	  modtager	  en	  
uventet	  forespørgsel	  (som	  de	  takker	  ja	  til),	  der	  ikke	  har	  været	  på	  deres	  ønskeliste.	  Den	  slags	  
overraskende	  forespørgsler	  giver	  en	  god	  mulighed	  for	  at	  udforske	  steder	  på	  kloden,	  der	  ikke	  
tidligere	  har	  været	  inde	  på	  medlemmets	  radar.	  Nogle	  af	  dem	  ligger	  måske	  tæt	  på	  kendte	  
turistdestinationer,	  men	  ikke	  desto	  mindre	  er	  der	  en	  verden	  til	  forskel.	  Sådan	  en	  tilfældig	  invitation	  
kan	  føre	  til	  ændringer	  i	  rejseplaner	  og	  måske	  resultere	  i	  ophold	  med	  indtil	  flere	  rejsemål.	  	  	  
	  
“Vi	  skal	  tilbringe	  halvdelen	  af	  sommeren	  i	  et	  hus	  ud	  til	  en	  norsk	  fjord,”	  fortæller	  Anita	  og	  Randy	  
begejstret	  fra	  South	  Beach	  i	  Californien	  (#52941).	  “Den	  anden	  halvdel	  vil	  vi	  opholde	  os	  i	  Prag	  og	  
Slovakiet.	  Uden	  boligbytte	  ville	  intet	  af	  det	  nogen	  sinde	  have	  været	  tilnærmelsesvist	  muligt	  for	  os.”	  	  
	  
“Det	  er	  en	  af	  de	  grundlæggende	  forskelle	  mellem	  boligbytte	  og	  andre	  rejsemåder,”	  påpeger	  Jim	  
Pickell,	  der	  er	  direktør	  for	  BytBolig.	  “Alle	  vil	  til	  New	  York,	  Paris	  og	  de	  sydcaliforniske	  strande,	  men	  
at	  få	  en	  invitation	  til	  områder,	  der	  er	  lige	  så	  attraktive,	  men	  ofte	  mindre	  besøgt	  af	  turister	  -‐	  hvor	  de	  
lokale	  kan	  lide	  at	  være	  -‐	  gør	  oplevelsen	  helt	  enestående.”	  	  
	  
	  
Om	  BytBolig	  	  
	  
BytBolig.com,	   (på	   engelsk	   HomeExchange.com)	   blev	   stiftet	   af	   Ed	   Kushins	   i	   1992	   og	   har	   været	   en	  
pioner	   inden	   for	  deleøkonomibevægelsen.	   I	  2015	   foretog	  over	  65.000	  medlemmer	  mere	  end	  130.000	  
boligbytter	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  150	  lande.	  BytBolig.com	  gør	  det	  nemt	  at	  planlægge	  og	  gennemføre	  et	  
boligbytte	  og	  tilbyder	  medlemmerne	  en	  mindeværdig	  og	  autentisk	  oplevelse.	  HomeExchange.com	  blev	  
i	   november	   2015	   kåret	   som	   ‘Den	   bedste	   hjemmeside	   til	   booking	   af	   feriebolig’	   af	   	   USA	   TODAY	   og	  
10Best’s	  læsere.	  

	  



For	  yderligere	  information,	  medlemshistorier	  og	  fotografier	  kontakt:	  

Tanya	  Kristiansen	  
Skandinavias	  representant	  
tanya@homeexchange.com	  
Tel:	  (+47)	  950	  94150	  
 

 
 
 
 
 
 


