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Nu kan du ö-hoppa i Danmark
Det har varit populärt att ö-hoppa runt omkring i Sydeuropa under många år. Nu blir detta sätt att
semestra även möjligt att göra i norr, med de danska öarna som destination.
Vi associerar främst den här typen av semester med Grekland, där det är vanligt att besöka två-tre
öar under en och samma solsemester. På detta sätt får man möjlighet att upptäcka mer av landet
och får fler intryck, än om man bara ligger kvar på solstolen vid hotellet. Idén om en mer varierad och
äventyrlig ö-semester är något som bokningssajten Dansk Ø-ferie nu gör möjlig.
Dansk Ø-ferie tar detta koncept till Danmark och gör det möjligt att för resenärer själva att
skräddarsy sin semester. Man kan exempelvis bestämma själv hur länge man vill befinna sig på en ö
och vilka särskilda aktiviteter man vill göra. Att ö-hoppa kring de danska öarna kan innebära bland
annat att man vistas i naturen och njuter av god mat på Samsø, säl- och ostronsafari på Fanø eller
varför inte ett historiskt besök på Als som passar hela familjen. Dessa tre öar ligger alla i närheten av
Jylland och är därmed enkla att ta sig till och från på ett smidigt sätt. Bokning av praktiska detaljer så
som transport, boende och aktiviteter sker på hemmaplan så att allt är fixat innan avresan, på det
sätt som passar en själv bäst. På så sätt behöver man inte tänka på detta när man väl är iväg, utan
kan fokusera på att ha en trevlig semester.
“Skandinaver väljer faktiskt allt oftare att semestra i Norden, särskilt när det gäller kortare semestrar
så som weekendresor och de bär ofta av till våra danska öar. Just därför vill vi göra det ännu
smidigare att resa till och mellan öarna, samt erbjuda möjligheten för resenärerna att på ett enkelt
sätt bestämma själva hur deras semester ska se ut” säger Lindy Kjøller, försäljnings- och
marknadschef på Færgen som ligger bakom bokningsportalen Dansk Ø-ferie.
Det danska rederiet Færgen seglar till öar som Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Lolland och Langeland.
På bokningsportalen Dansk Ø-ferie kan man inkludera fler öar i sin semester, exempelvis Læsø och
Ærø och utbudet av destinationer växer ständigt. Tanken är att bokningsportalen ska fungera som en
samarbetspartner för alla danska öar, och som en plats där samtliga öar kan marknadsföra sig istället
för att slåss om uppmärksamheten på andra plattformar.
Även om Dansk Ø-ferie är lätt att använda när man ska ut och ö-hoppa, så kan man också boka en
semester där man stannar på en och samma ö om man hellre vill det. På bokningsportalen finns en
rad olika paketerbjudanden med semestrar som många gånger inkluderar särskilda evenemang som
de olika öarna har. Exempel på dessa evenemang är Samsø Festival, kocktävlingen Sol over Gudhjem
på Bornholm och världens största kitefestival på Fanø.

Om Dansk Ø-ferie
Dansk Ø-ferie är en bokningsportal som gör det möjligt för resenärer att i förväg boka transport,
boende och aktiviteter inför ö-semestern. Allt det bästa som de danska öarna har att erbjuda har
samlats på en plats så att man på ett enkelt sätt ska kunna skräddarsy sin semester, alternativt boka
ett redan färdigt semesterpaket. Målet är att visa upp vad de danska öarna har att erbjuda i form av
vacker natur, god mat, historiska sevärdheter och andra upplevelser - samt att det är väldigt enkelt
att ta sig runt mellan öarna.
För ytterligare information kontakta Lindy Kjøller, försäljnings- och marknadschef på Færgen på +45
20 33 50 44 eller mejla likj@faergen.dk.
För pressbilder eller andra frågor kontakta Allan Priess Poulsen på EHRENBERG Kommunikation på
+45 53 70 51 38 eller på ap@ehrenberg-kommunikation.com.
Bildtext: Ö-hopp har länge varit populärt i Grekland och Kroatien. Nu går det även att ö-hoppa i det
danska ö-riket – här representerat av Fanø. Foto: Thomas Skjold

