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et nordiske erhvervspolitiske samarbejde 
et nordiske erhvervspolitiske samarbejde omfatter erhvervsudvikling, herunder forbedring af de 
ordiske landes konkurrenceevne, industriel forskning og udvikling, tekniske normer og kontrolme-
anismer. De nordiske erhvervsministre leder arbejdet. Nordisk embedsmandskomite for erhvervs-
olitisk samarbejde forbereder og tilrettelægger ministrenes arbejde. 

et nordiske samarbejde  
et nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden.  
et omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. 
amarbejdet  styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale  
orskelle og ligheder. Det  øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og 
remme det gode naboskab. 
 
amarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne 
g regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som 
iden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk  
inisterråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regerin-

er og de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.  
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1. Forord 

Denne rapport er blevet til i et fællesnordisk samarbejde mellem Nordisk 
Ministerråds Ad Hoc Arbejdsgruppe for Turisme samt de nationale turist-
råd i de nordiske lande og selvstyreområder.  

Nordisk Ministerråd blev dannet i 1971 og er de nordiske regeringers 
samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråds Ad Hoc Arbejdsgruppe for Tu-
risme blev nedsat i 1999 af Nordisk Ministerråds Embedsmandskomité 
for Næringspolitik (EK-Næring), som varetager det erhvervspolitiske 
samarbejde i Norden.  

Ad Hoc Arbejdsgruppen for Turisme repræsenterer de otte lande og 
selvstyrende områder i Norden: Norge, Sverige, Finland, Island, Dan-
mark, Grønland, Færøerne og Åland. 

ACNielsen blev i foråret 2004 kontaktet af Nordisk Ministerråds Ad 
Hoc Arbejdsgruppe for Turisme, som har taget initiativ til iværksættelse 
af indeværende analyse. ACNielsen har gennemført desk research, tele-
fonundersøgelse, databehandling samt udarbejdet rapporten i samarbejde 
med VisitDenmark. 

Analysen er finansieret af Nordisk Ministerråd med bidrag fra Visit-
Denmark, Finnish Tourist Board (MEK), Innovasjon Norge, Sveriges 
Rese- och Turistråd, Faroe Islands Tourist Board, Greenland Tourism og 
Icelandic Tourist Board.  

Analysens resultater er ved ACNielsen præsenteret på et fællesnordisk 
seminar i København den 8. november 2004. 



 



2. Introduktion til undersøgelsen 

2.1 Formål  

Baggrunden for at iværksætte analysen er EU’s udvidelse og forventnin-
gen om, dels at de nye EU-lande vil opleve en generel stigning i leve-
standarden, som det er set ved tidligere udvidelser af EU. Dels at Tysk-
land, som i dag er nordisk turismes vigtigste nærmarked, fremtidigt kan 
suppleres af Polen som nyt turismemæssigt nærmarked for Norden.  

Formålet med en fællesnordisk indsats på dette område er at øge for-
ståelsen for rejsemønstre og efterspørgslen efter turismetilbud i Polen, der 
som nyt - og geografisk nært placeret - EU-land vurderes at have et sær-
ligt potentiale for det nordiske turismeerhverv. Målet er at tilvejebringe 
grundlaget for at styrke den indgående turisme til Norden og hermed den 
mellemfolkelige forståelse og kulturelle udveksling mellem det ”nye” og 
det ”gamle” Europa. 

Formålet med indeværende analyse er således at få ny viden om om-
fanget og karakteren af det potentiale, som findes i Polen for ferieturisme 
til Norden på kort sigt (2005) og på lang sigt (2010).  

Målet er endelig at øge vidensniveauet om det polske rejsemarked for 
hvert af de nordiske lande og selvstyreområder samt for Norden som 
selvstændig feriedestination. 

2.2 Status for markedsføringen af Norden i Polen 

Danmark, Norge, Sverige og Finland bearbejder i øjeblikket det polske 
marked, mens de øvrige nordiske lande og selvstyreområder ikke har 
egentlig destinationsmarkedsføring for Polen.  

Som en naturlig følge af landenes forskellige turismeprodukt har de 
nordiske landes indsats vidt forskelligt fokus. Her er nævnt et par eksem-
pler: 
 
Åland markedsfører primært sportsfiskeri 
Finland fokuserer på incentives (belønningsrejser) og gennemfører de 
fleste aktiviteter i tæt samarbejde med Finnair 
Danmark bearbejder det polske marked fra VisitDenmarks markedskon-
tor i Tyskland og satser bredt på det polske marked med fokus på kystfe-
rie og feriecenter-ophold. 
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Polen er i dag et udviklingsmarked for de fleste nordiske lande. Fælles for 
flere af landenes aktuelle indsats er, at landene afventer udviklingen i 
Polen. 

2.3 Metode 

Undersøgelsen består af to dele: 
 

A. Desk research. Fra eksisterende statistikker er der først indhentet 
baggrundsinformation om emner med relevans for indgående 
polsk turisme til Norden. Følgende områder er beskrevet: 

 
• Den økonomiske situation 
• Indkomst 
• Den demografiske situation 
• Infrastruktur 
• Rejsebureauer, rejsetilbud og turistråd 

 
Resultater af desk researchen kan findes i bilag A. 
 

B. Repræsentativ telefonundersøgelse. Telefonundersøgelsen er 
gennemført i to trin: 

 
• Trin 1. Der er foretaget 5.052 screeninginterview med et 

repræsentativt udsnit af den polske befolkning. 
Screeninginterviewene omfatter det udsnit af befolkningen, der 
er over 18 år, og som lever i byer med minimum 10.000 
indbyggere. Denne population svarer til 19,1 mio. polakker, altså 
godt halvdelen af Polens samlede befolkning på 38,5 mio. 
indbyggere. Dette udsnit af befolkningen er fremover i rapporten 
omtalt som undersøgelsens univers. Fravalget af respondenter i 
landområder er foretaget af to grunde: For det første kan det 
være problematisk at nå ud til denne befolkningsgruppe pr. 
telefon, for det andet viste den forudgående desk research, at 
befolkningen i landområder i meget lille udstrækning foretager 
ferierejser til udlandet. 

 
• Trin 2. Der er gennemført 1.507 telefoninterview med det udsnit 

af befolkningen, der i screeninginterviewet har vist sig at være 
rejseaktive. De rejseaktive er defineret som personer, der inden 
for de seneste 12 måneder har været på ferie i Polen med mindst 
en betalt overnatning og/eller har været på ferie i udlandet. Der 
er således foretaget et fravalg af personer, der har holdt ferie i 
Polen i eget/lånt feriehus eller har overnattet hos venner og 
familie. Dette fravalg er foretaget, da det er vurderingen, at det 
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fremtidige potentiale for ferieturisme til Norden kun i meget 
begrænset omfang findes her. Målgruppen af rejseaktive 
polakker er på dette grundlag estimeret til at udgøre 5,7 mio. 
polakker. 

 
Nærværende rapport redegør i detaljer for resultaterne af telefonundersø-
gelsen. En nærmere beskrivelse af den anvendte metode findes i bilag B, 
og spørgeskemaet er vedlagt som bilag C. 





3. Sammenfatning 

Det polske marked for ferieturisme er i væsentlig udvikling. I dag er det 
under halvdelen af den polske befolkning, der foretager ferierejser. 57 
pct. af undersøgelsens univers, som svarer til befolkningen mellem 18-75 
år bosiddende i byområder med over 10.000 indbyggere, har ikke foreta-
get en ferierejse i ind- eller udland inden for det seneste år. I forhold til 
vesteuropæiske standarder er rejseintensiteten således lav. Kun 13 pct. 
har inden for det seneste år foretaget en ferierejse til udlandet. 

På trods af at Polen med sine 38,5 mio. indbyggere er et stort og po-
tentielt marked for de nordiske destinationer, estimerer undersøgelsen, at 
det reelle markedsgrundlag udgør ca. 5,7 mio. personer, der kendetegnes 
som ”rejseaktive”. Det er de personer, der i dag foretager ferierejser til 
udlandet og/eller i Polen1. 

Men der er udsigt til bedre økonomi og faldende arbejdsløshed, og 
dermed også øget rejselyst. Undersøgelsen afdækker polakkernes egne 
forventninger til ferierejser på kort og længere sigt, og tendensen er, at 
antallet af ferierejser vil stige jævnt, dog langt fra eksplosivt. I henhold til 
polakkernes egne forventninger vil antallet af udlandsrejsende inden for 
de næste par år stige fra ca. 3,1 mio. til godt 6 mio. personer. Denne 
gruppe vil indeholde en betydelig andel, der ikke har været på ferie i ud-
landet inden for de seneste tre år. 

Polakkerne er nysgerrige, viser undersøgelsen. Interesserede i at se 
nye og ukendte steder, og det er den primære drivkraft bag udlandsrejser i 
dag, sammen med et stærkt ønske om at nyde solen, stranden og slappe 
af. Mulighed for at opleve nye attraktioner, naturen og at have en aktiv 
ferie, herunder spa og wellness, spiller endvidere en vigtig, om end se-
kundær rolle for polakkernes ferielyst til udlandet. Som følge af begræn-
sede feriebudgetter er ønsket om at få en billig ferie, såvel i hjemlandet 
som i udlandet, også fremherskende. 

De nordiske lande og selvstyreområder har i dag en samlet markeds-
andel på 7 pct., hvilket skal ses i betydningen af, at 7 pct. af de i dag rej-
seaktive polakker har holdt ferie i Norden inden for de seneste tre år. Det 
svarer til ca. 215.000 personer. Konkurrencen er imidlertid skarp fra lan-
de som eksempelvis Italien, Frankrig og Kroatien på den ene side og na-
bolande som Tyskland og Tjekkiet på en anden. De sydeuropæiske lande 
har i dag en samlet markedsandel på 44 pct. af de udlandsrejsende, og 
Sydens tiltrækningskraft ser ud til at fortsætte i hvert fald på kort sigt2. 
                                                 
     1 Andelen af besøgende hos venner og familie i Polen, som udgør en stor andel af ferierejserne i 
Polen, er her sorteret fra. 
        2 Procentandelene er relativt høje, da der er tale om andele af udlandsrejsende, og ikke af rejse-
markedet totalt. 
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Med hensyn til muligheden for at tiltrække flere turister fra Polen til Nor-
den de kommende år, identificerer undersøgelsen både muligheder og 
barrierer. 
 
Mulighederne er: 
 
En stigende interesse blandt den polske befolkning for de nordiske desti-
nationer. Interessen for Norden findes blandt alle segmenter, både børne-
familier, unge og ældre, dog primært personer fra storbyer, som har høj 
indkomst. 

Der er positive associationer til Norden (blandt dem, som kender lidt 
til Norden) som et sted med storslået natur og gode muligheder for af-
slapning, aktiv ferie og nye oplevelser. Især Norge og til dels Sverige og 
Finland har unikke positioner som attraktive destinationer for natur- og 
aktiv ferie. 

At Norden er en nær destination for polakker, som kan nås med 
bil/færge og ved busrejser, hvilket i dag er de mest udbredte transport-
former i forbindelse med ferierejser. 
 
Barriererne er: 
 
Lavt kendskab i den polske befolkning til Norden og hvert af de nordiske 
lande og selvstyreområder. Og som følge af det lave kendskab har en 
betydelig andel (en fjerdedel) slet ingen associationer til Norden som 
feriested. Nordens image er ensidigt, og opfattelsen af Norden som et 
koldt ferieland vejer tungt. 

Konkurrencen fra især Sydeuropa er skarp, og polakkernes interesse 
for sol, varme og badeferier er høj, især blandt de formentlig trendsætten-
de højindkomstgrupper. Derudover er der skarp konkurrence fra hjemlan-
det Polen, som fortsat forventes at være et populært rejsemål, og som 
tilbyder natur, afslapning og aktiv ferie i direkte konkurrence med de 
nordiske lande. 

Polakkernes mulighed for at foretage ferierejser de kommende år vil 
fortsat være hæmmet af begrænset økonomisk råderum. 
 
Undersøgelsen bygger på telefoninterview med et repræsentativt udsnit af 
befolkningen på godt 5.000 personer (screening) samt med 1.500 i forve-
jen rejseaktive personer.  



4. Summary 

The Polish market for holiday tourism is in substantial growth. Today, 
less than half of the Polish population travels on holiday. The scope of 
the study corresponds to the population aged between 18-75 years living 
in urban areas with more than 10,000 inhabitants; 57 per cent of the re-
spondents have not travelled on holiday in Poland or abroad within the 
past year. By western European standards, this travel intensity is consid-
ered low. In the past year, only 13 per cent have travelled abroad on holi-
day. 

Regardless of the fact that Poland, with its 38.5 million inhabitants, is 
a large potential market for destinations in the Nordic Region, the study 
estimates that the actual market base is approx. 5.7 million people con-
sidered “active travellers”. These are people who, today, travel abroad or 
in Poland on holiday3. 

But there are prospects of a better economy and decreasing unem-
ployment, and thus also increased desire to travel. The study sheds light 
on Poles’ own expectations to holiday travels in the short and long terms. 
And the trend is that the number of holiday trips will increase regularly, 
though not drastically. With regard to the Poles’ own expectations, the 
number of international travellers should increase in the next couple of 
years from approx. 3.1 million to more than 6 million. This group will 
comprise a significant number who have not travelled abroad on holiday 
in the last three years. 

According to the study, the curiosity of the Poles includes an interest 
in seeing new and unknown places. This is the primary force behind in-
ternational travel today, along with a strong desire for the sun, beaches 
and relaxation. The possibility of experiencing new attractions, nature 
and active holidays, including spas and wellness, is also an important, 
although secondary, aspect of their desire to travel abroad on holiday. 
Due to limited holiday budgets, the desire for inexpensive holidays, both 
at home and abroad, is also predominant. 

Today, the Nordic countries and autonomous territories have a total 
market share of 7 per cent. This means that 7 per cent of today’s active 
Polish travellers have travelled on holiday to the Nordic Region in the 
last three years. This corresponds to approx. 215,000 people. However, 
competition from countries such as Italy, France and Croatia, on one side, 
and Germany and the Czech Republic, on the other, is tough. Today, the 
southern European countries have a total market share of 44 per cent of 

                                                 
3 The share of visits to family and friends in Poland, which represents a large portion of holiday 

trips in Poland, has been filtered out. 
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the international travellers, and the attraction of Southern Europe appears 
unchanged, at least in the short term4. 

With regard to the prospects for attracting more tourists from Poland 
to the Nordic Region in the coming years, the study identifies both possi-
bilities and barriers. 
 
The possibilities are: 
 
The Polish population is showing increasing interest in destinations in the 
Nordic Region. This interest in the Nordic Region is apparent in all 
segments including families with children, young people and seniors, 
although primarily among people with high incomes living in major 
cities. 

There are positive associations with the Nordic Region (among those 
who are acquainted with the Region) as a place with magnificent land-
scapes and excellent opportunities for relaxation, active holidays and new 
experiences. Especially Norway and, to some extent, Sweden and Finland 
occupy unique positions as attractive destinations for nature and active 
holidays. 

For the Poles, the Nordic Region is a close destination that is accessi-
ble by car/ferry and bus, which are currently the most popular modes of 
transport in connection with holiday travels. 
 
The barriers are: 
 
The Polish population has limited knowledge of the Nordic countries and 
the autonomous territories. And as a result of this limited knowledge, a 
significant share (one-fourth) has no associations with the Nordic Region 
as a holiday destination. The image of the Nordic Region is one-sided, 
and the notion that the Nordic Region is a cold holiday destination 
weighs heavily. 

Competition from, especially, Southern Europe, is tough and interest 
in sun, warmth and beach holidays is high, especially among the trend-
setting high-income population groups in Poland. Furthermore, there is 
tough competition from domestic Poland, which is expected to continue 
to be a popular travel destination, offering nature, relaxation and active 
holidays, in direct competition with the Nordic countries. 

The prospects of Poles travelling on holiday in coming years will con-
tinue to be hampered by limited financial means. 
 
This study is based on telephone interviews with a representative segment 
of the population comprising approx. 5,000 people (screening) as well as 
1,500 previously active travellers.  

                                                 
4 This percentage is relatively high as it represents the number of international travellers, not the 

travel market as a whole. 



5. Det polske feriemarked 

Dette kapitel giver en introduktion til det polske feriemarked med det 
primære formål at definere størrelsen af rejsemarkedet. Følgende spørgs-
mål belyses: Hvor mange personer tager på ferieophold, herunder i ud-
landet? Hvilke geografiske områder rummer flest rejseaktive personer? 
Hvilke målgrupper findes i Polen? 

5.1 Rejseaktive polakker 

Af en samlet befolkning på 38 mio. personer vurderer undersøgelsen, at 
markedsgrundlaget i Polen er 5,7 mio. personer. De står for 30 pct. af 
befolkningen over 18 år, bosiddende i byområder med over 10.000 ind-
byggere. 

De 5,7 mio. personer er ”rejseaktive”, i betydningen personer, der en-
ten har holdt ferie i udlandet og/eller betalt for overnatningen under ferie 
i Polen inden for det seneste ferieår.  

Screeningen af det polske feriemarked er illustreret her: 

Befolkningen i Polen  38 mio. personer 

Befolkning mellem 18-75 år i byer med over 
10.000 indbyggere 

100 pct. 19,1 mio. personer 

 
Har ikke holdt ferie inden for det seneste år 

 
57 pct. 

 
10,9 mio. personer 
 

Ferierejsende i udlandet og/eller i Polen 
med betalt overnatning 

43 pct. 8,2 mio. personer 

 
Ferierejsende i udlandet og/eller i Polen 
med betalt overnatning 

 
30 pct. 

 
5,7 mio. personer 

 
Ferierejsende i udlandet inden for det 
seneste år 

 
13 pct. 

 
2,5 mio. personer 

 
Undersøgelsens ”univers” er befolkningen mellem 18 og 75 år, bosidden-
de i byer med mindst 10.000 indbyggere. Med mindre andet er angivet 
skal alle procent-andele i rapporten ses i forhold til dette univers, svaren-
de til 19,1 mio. indbyggere. 

Over halvdelen af universet har ikke holdt ferie inden for det seneste 
år, mens ca. 43 pct. svarende til 8,2 mio. personer er aktive ferierejsende. 
Dvs. de har holdt en ferierejse inden for det seneste år. En stor del af den-
ne gruppe holder imidlertid udelukkende ferier i Polen og overnatter hos 
venner og familie. Når denne gruppe screenes væk er grundlaget 5,7 mio. 
personer svarende til 30 pct. af undersøgelsens univers. 
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De 5,7 mio. personer har holdt ferie i udlandet og/eller betalt for overnat-
ningen under ferien i Polen. De 5,7 mio. personer definerer undersøgelsen 
som det polske markedsgrundlag for ferier til udlandet, herunder Norden. 
For det er disse personer, der gennem tidligere rejseadfærd enten har vist 
en interesse i udlandet eller en betalingsevne i forbindelse med ferier i 
Polen. Den store gruppe af personer, der holder ferie hos venner og fami-
lie i Polen, er således frasorteret. 

Endelig viser undersøgelsen, at 13 pct. af universet har holdt ferie i 
udlandet inden for det seneste år (2003-2004). Det svarer til knap 2,5 
mio. personer. Her følger en illustration af resultatet af det indledende 
screeningspørgsmål om ferier inden for det seneste år. 

Har De inden for  det seneste år været på en eller flere ferierejser (mindst en 
overnatning) i Polen eller/og i udlandet?

   Ja i udlandet 13% 

   Ja i Polen 35%

Været på rejse 43%

Nej har ikke været 57%på ferierejse 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Base: 5052

  
Som det ses ovenfor har hhv. 13 pct. og 35 pct. af universet (de 19,1 mio. 
personer) holdt en ferierejse inden for det seneste år enten i Polen og/eller 
i udlandet. Over halvdelen – 57 pct. – har ikke været på ferierejse. 

Rejseadfærden for de personer, der enten har været i udlandet og/eller 
holdt ferie i Polen inden for det seneste år, er beskrevet i rapportens 
kommende kapitler. Et grundlæggende træk ved disse rejser er, at ca. en 
tredjedel af alle rejserne går under betegnelsen besøg af venner og fami-
lie. En mindre andel er ferier i eget eller lånt feriehus/hytte. Den resteren-
de andel på hhv. 58 pct. af ferierne i Polen og 69 pct. af udlandsrejserne 
indebærer betalt ophold på et overnatningssted. 
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Dette er illustreret i nedenstående tabel: 

Ferietype i Polen og udlandet 

58% Betalt for
overnatningen 69% 

Privat hos 33%
venner og

30% Ferie i Polen familie
Ferie i udlandet 

Eget/lånt 13%
sommerhus,

5%hytte, båd mv.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
 

5.2 Indtægt og urbanisering afgørende for rejseintensitet 

De aktive ferierejsende tilhører de højere indkomstgrupper og bor typisk i 
større byer. Rejseerfaringen er nogenlunde ens i de forskellige alders-
grupper i Polen, dog er der flere unge, der rejser indenlands. 

Det allervigtigste kriterium for at bestemme rejseerfaringen er hus-
standens indkomst. 71 pct. af polakkerne med en husstandsindkomst over 
3.500 zloty (800 EURO) har rejst på ferie i det seneste år, mens kun 28 
pct. af polakkerne med en husstandsindkomst under 1.400 zloty (320 
EURO) rejser på ferie. Særligt til udlandet betyder husstandsindkomsten 
meget. 34 pct. af de højeste husstandsindkomster har rejst til udlandet i 
det seneste år, mens kun 6 pct. af de laveste indkomster har rejst til ud-
landet. 

Der er ligeledes en større andel af befolkningen i de store byer, som 
har rejst til udlandet i det seneste år. I byer med over 200.000 indbyggere 
har 18 pct. således været i udlandet inden for det seneste år, mens kun 
cirka 10 pct. af befolkningen i de mindre byer har holdt ferie i udlandet. 

Der er ikke stor forskel på rejselysten mellem de unge, børnefamilier-
ne og de ældre: Lidt flere unge rejser på ferie, men i større grad inden-
lands og til venner og bekendte. Her følger et estimat af størrelsen af de 
forskellige målgrupper.  
 
Segment Andel, der har rejst indenlands  

det seneste år 
Andel udlandsrejsende  
inden for seneste år 

Unge 18-30 årige 47 pct. 13 pct. 
 
31 – 45 årige 

 
43 pct. 

 
13 pct. 

 
46-60 årige 

 
42 pct. 

 
13 pct. 

 
Seniorer 61+ 

 
41 pct. 

 
14 pct. 
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Også familier med børn rejser på ferie, dog i lidt mindre grad. Mellem 10 
og 11 pct. af børnefamilierne med børn op til 18 år har holdt ferie i ud-
landet, mens 14 pct. af husstandene uden børn har holdt ferie i udlandet 
inden for det seneste år. 

5.4 Regioner 

Der er stor forskel på andelen af ferierejsende i de forskellige regioner: 
Størst udlandserfaring har indbyggerne i Nordvest (Gdansk og Stettin-
regionerne) samt Sydøst (Krakow og Rzeszow). I disse regioner rejser 
mellem 16 og 19 pct. af undersøgelsens univers (befolkningen over 18 år 
og i by-områder) til udlandet, mod landsgennemsnittet på 13 pct. 

De mindst rejseaktive områder er befolkningen i Nordøst og midt-
Polen (Lodz og Lublin). 
 

Andel udlandsrejsende i polske regioner

 
 
Der er imidlertid også betydelig forskel på, hvilke typer af rejser til ud-
landet, befolkningen i de pågældende regioner foretager sig. Fx går knap 
halvdelen af alle udlandsrejser fra Stettin området i Nordvest til besøg af 
venner og familie, mens dette kun gælder for en tredjedel i Gdansk, de 
sydlige regioner og Warszawa. 
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10%
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19%
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6. Ferier i Polen  

I dette kapitel beskrives en række særtræk ved polakkernes ferier i Polen, 
fx rejselængde, transportmiddel, rejsemotiver og informationssøgning. 
Polakkernes ferieadfærd i Polen kan være relevant at kende, da det er 
formodningen, at der i de kommende år vil være flere og flere polakker, 
der for første gang vil holde ferie i udlandet. 

Kapitlet har udelukkende fokus på de ferier i Polen, der indeholder en 
betalt overnatning i fx en ferielejlighed, feriehus, hotel mv. De ”betalte” 
ferier udgør 58 pct. af alle ferier i Polen. Det svarer til knap 6 mio. perso-
ner, der siger, at de har holdt ferie med betalt overnatning i Polen. 

De personer, der har betalt for ferierejsen i Polen, vurderes at være et 
potentielt rejsemarked for ferier til Norden de kommende år, da denne 
gruppe i forvejen har udvist betalingsvillighed (-mulighed) i forbindelse 
med ferier.5 

6.1 Feriens længde 

81 pct. af respondenterne har holdt en ferie af over fire dages varighed, 
mens de resterende 22 pct. har holdt kort ferie med op til tre overnatnin-
ger. 

Der er en tendens til at flere ældre tager på lange ferier i Polen, mens 
særligt unge under 30 år tager på korte ferier. 

Feriens længde

22%Kort ferie (1-3 dage)

Lang ferie (mere  
end 3 overnatninger)

81%

60% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 80% 90%

Betingelse: Har været på kommerciel ferie i Polen 
inden for det seneste år

Base: 1.026

 

                                                 
5 De følgende procent-andele forholder sig alle til de 6 mio. personer (1.026 interview), der har 
betalt for overnatningen som led i ferien i Polen. 
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6.2 Polensferier i bil 

Bilen er det foretrukne transportmiddel på ferier i Polen. 74 pct. siger, at 
de kørte i bil på ferien i Polen, mens 22 pct. tager toget. 15 pct. rejste med 
bus, enten rutebil (9 pct.) eller organiserede busrejser med ”coach” (6 
pct.).  

Primære transportformer

74%Privatbil 

22% Tog 

9% Rutebil/bus 

6% Busrejser/coach 

2% Fly 

Færge 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Betingelse: Har været på kommerciel ferie i Polen inden for det 

 
Base: 1.026

seneste år 

 
De bilrejsende er koncentreret i aldersgruppen 31-60 år. De unge og de 
ældre rejser i højere grad med offentlige transportmidler som tog og bus, 
men det primære transportmiddel selv i disse segmenter er privatbilen. 

6.3 Afslapning primært feriemotiv 

De væsentligste årsager til at holde ferie i Polen er at slappe af, se nye 
områder, opleve naturen samt muligheden for en billig ferie. 

Polakkerne har tilsyneladende en vis nysgerrighed over for nye områ-
der i Polen og det kan formodes, at mange byboere gerne vil opleve Po-
lens alsidige natur fra Østersø-kysten til bjergene i Syd.  

Derudover er der en vis andel på mellem 9 og 11 pct., der lægger vægt 
på sol og strand og børnevenlig ferie, gerne med et aktivt indhold. 

Relativt få nævner specifikt kulturelle seværdigheder eller mere by-
orienterede muligheder såsom at shoppe. 

Endelig siger 3 pct., at de holder wellness ferier (helbred og genop-
træning), hvilket tyder på, at denne ferieform er en etableret niche på det 
polske marked. 
Her følger en oversigt over de rejsemotiver, der ligger bag polensferierne. 
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Vigtigste årsager til at have holdt ferie i Polen 

Slappe af 46%

Se nye områder i Polen 24%
Billigt 19%

Opleve naturen 19%
Sol og strand 11%

Aktiv-ferie, diverse sport 11%

Børnevenlig 9%
Nær/tæt på 6%

Kulturelle oplevelser 6%

Opleve attraktioner 5%
Helbred/genoptræning 3%

Plejer at holde ferie der 3%
Besøge familie 3%

Ganske enkelt have det sjovt 3%
Ski- og sneferie 3%

30% 35% 40% 45% 50%0% 5% 10% 15% 20% 25%
Betingelse: Har været på ferie med betalt overnatning i Base: 1.026Polen inden for det seneste år

 
 
Respondenterne blev desuden spurgt om, hvilke sportslige aktiviteter, de 
benytter sig af under et ferieophold i Polen. Af en liste på 9 aktivitetsom-
råder viser det sig, at vandring, svømning/badning og cykling er mest 
populært. Og i forhold til andre lande lader der endvidere til at være en 
relativt høj andel, der benytter sig af spa og wellness tilbud (6 pct.). 

Der er signifikant flere 18-45 årige, der svømmer og cykler, mens de 
ældre i højere grad vandrer. Børnefamilierne er mest aktive mht. cykling 
og badning.  

Sportsaktiviteter under ferien i Polen

60% Vandre

38%Svømme i havet/søer/floder

Cykle 31%

Stå på ski/snowboard 9%

Vandsport, fx vandski og surfing 8%

Sportsfiske 7%

Spa og wellness 6%

Sejle 5%

Spille golf 0%

50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 70%
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6.4 Unge benytter Internet 

Respondenterne er blevet bedt om at angive, hvorfra de normalt får inspi-
ration og information til ferien i Polen. 

72 pct. af de ferierejsende siger, at de søger information, mest via 
venner og bekendte, men også i høj grad via Internet. 28 pct. svarer, at de 
normalt ikke søger information. 

De unge er generelt mere informationssøgende end de ældre, og de 
søger mest information via Internettet. 41 pct. af de unge siger, at de be-
nytter Internettet til informationssøgning. Andelene for de øvrige alders-
grupper er 29 pct. for aldersgruppen 31-45 år og 14 pct. for de ældre mel-
lem 46 og 60 år. 

Reklamer i aviser, ugeblade, tv og radio bliver i mindre grad brugt til 
at planlægge ferien i Polen. Nedenfor er resultaterne af spørgsmålet om 
polakkernes brug af informationskilder ved ferierejsen i Polen gengivet. 
 

Kilder til inspiration og information ved rejser i Polen

Venner/bekendte 33%

Søger ikke information 28%

Internet 24%

Rejsebureau 7%

Aviser og rejsebeskrivelser 7%

Kataloger 5% 

Rejsehåndbøger 4% 

Brochurer og annoncer 4% 

TV-reklame eller reportage 2% 

Lokalt turistbureau på destination 2% 

0% 35% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
 



7. Ferier i udlandet  

I dette kapitel beskrives polakkernes rejseadfærd til udlandet. Hvor rejser 
de hen? Hvordan og hvor ofte? Og hvilken position har de nordiske lande 
i forhold til andre destinationer? 

Kapitlet tegner desuden en profil af den gruppe af polakker, der har 
størst rejseerfaring, og som derfor indgår i målgruppen af mulige Nor-
densrejsende. 

Resultaterne bygger på besvarelser fra den andel af respondenterne, 
der har været på ferie i udlandet inden for de seneste tre år (2001-2004).6 

7.1 Flest kyst- og badeferier 

Den mest populære ferieform for rejser til udlandet er kyst- og badeferier. 
Halvdelen af alle udlandsrejsende siger, at de har været på kyst- eller 
badeferie inden for de seneste tre år. Den næstmest populære ferieform er 
byferier, som 40 pct. af de udlandsrejsende har prøvet. Endelig siger godt 
en tredjedel, at de har været på natur- eller aktiv ferie i udlandet og 13 
pct. har været på ski- eller sneferie. 

Kyst- og badeferie er ikke bare den mest populære ferieform, men la-
der også til at være den mest prestigefyldte ferietype. Interessen for kyst- 
og badeferie stiger med indkomsten, og blandt højindkomstgrupperne og 
i de helt store byer vælger op til to tredjedele at holde denne type af ferie. 
Derudover er det ikke uventet børnefamilier, der er mest interesserede i 
badeferier. 

Type ferierejse

50% Kyst- eller badeferie

40% Byferie eller city 

Natur, aktiv eller temaferie 33%

Ski- eller sneferie 13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 

                                                 
6 Der var 814 respondenter, svarende til et udsnit af befolkningen på 3,1 mio. personer. Alle 

procentandele i dette kapitel forholder sig til denne gruppe. 
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7.2 Foretrukne destinationer 

Undersøgelsen viser, at når polakkerne rejser på udlandsferie, er der to 
overordnede trends: 
 
• Man besøger nabolande i Vest og Syd, fx Tyskland, Slovakiet og 

Tjekkiet. 
• Man søger solen ved Middelhavet. De store destinationer er Italien, 

Spanien, Frankrig, Kroatien og Grækenland, men også Tyrkiet, 
Egypten og Tunesien. 

 
Meget få rejser østpå til det tidligere Sovjetunionen, selv om mange af 
disse lande er nabolande til Polen. Dette gælder både de Baltiske lande og 
Rusland.  

De vesteuropæiske lande som Storbritannien, Holland og Belgien har 
også meget få besøgende turister fra Polen. I forhold til polakkernes rej-
semotiver, kan dette hænge sammen med den relativt store afstand til 
disse lande, mangel på sol og et forholdsvis højt prisniveau. 

Her er en oversigt over de mest besøgte lande samt deres markedsan-
del af udlandsrejser de seneste tre år. 

 

Besøgte destinationer 2001-2004
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De nordiske lande er blevet besøgt af mellem 1 og 3 pct. Sverige og 
Danmark har den størs  Åland besøges af 
ca. 1. pct. De øvrige nordiske lande har en markedsandel på under 1 pct. 
og indgår derfor ikke i skemaet. Det skal bemærkes, at der er en del sta
stisk usikkerhed tilknyttet de små procent-andele. 

For at få et overblik over rejsestrømmene fra Polen til udlandet har vi 
nedenf peret destinationerne i fire europæis råder: Norden, 
Vesteuropa, Middelhavsområdet og Østeuropa.  

 
Som det ses er Middelhavsområdet den foretrukne destination, tæt fulgt 
af landen Østeuropa. Middelhavsområdets høje populari-
tet kan ses som udtryk for, at polakkernes rejseerfaring befinder sig i en 
”første bølge”, domineret af en interesse i sol- og badeferier. Første bølge 

 destinationer vil stige 
yd

tion i udlandet. Polakker 
med relativt lave husstandsindkomster og dermed relativt lave feriebud-
getter rejser ofte til nabolandene, især Tyskland og i lidt mindre omfang 
Slovakiet, mens personer med høje indkomster rejser til landene ved 
Middelhavet.  

7 pct. svarende til ca. 215.000 personer siger, at de har besøgt Norden 
inden for de seneste tre år. Denne gruppe har en overvægt af personer fra 
følgende områder/segmenter: 
 
Stettin og område samt alle de øvrige kystnære regioner 
Warszawa 
Børnefamilier, men også de ældre over 60 år. 
Mellem- og højindkomstgrupper 

te markedsandel, mens Norge og

ti-

or grup ke om

Mest besøgte områder de te tre år

40% 

43% 

44% 

5% % 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nord

Vesteuro

Østeurop

Middelhavsområdet

sids

 (NET) 

a (NET) 

pa (NET) 

en (NET) 7%

0% 10

e i hhv. Vest- og 

for rejsende fra de nordeuropæiske lande var ligeledes et fokus på sol- og 
badeferier, og denne bølge er nu afløst af flere forskellige typer af rejser, 
der afholdes flere gange om året. Det er et åbent spørgsmål, om polak-
kerne ligeledes vil gå ind i en ”anden rejsebølge” om nogle år, eller om 
den store interesse for solferier i de sydeuropæiske

erligere. 
Der er stor sammenhæng mellem høje husstandsindkomster, og der-

med store feriebudgetter, og valg af feriedestina
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I det følgende beskriver undersøgelsen en række karakteristika ved den 
typiske udlan mange dage, hvilken 
transport og overnatningsform vælges og hvordan planlægges ferierejsen. 

rie dominerer 

Langt de fleste udlandsferier har en varighed på over fire dage. Ved 
 feriens længde viser undersøgelsen, at 9 t. af de ud-

landsrejsende siger, at de har været på lang ferie med mere end 3 over-
na ct. har været på en kort ferie i udlandet. Der 
foretages således langt færre kort ferier i udlandet end i Polen, hvor ande-
len af korte f re d 2

3 pct. af de udlandsrejsende har både været på kort og lang ferie inden 

 
 polakkerne holder ferie i 

p halvdelen af de udlandsrejsende rejser 

dsrejse: Hvor ofte rejser man, hvor 

7.3 Lang fe

spørgsmålet om 0 pc

tninger, mens kun 13 p

erie jsen e er 2 pct. 

for de seneste tre år. Det er især de unge under 30 år, der tager på korte 
ferier. 

Kun en meget lille andel (1-3 pct. afhængigt af område) oplyste, at de 
havde været på endagstur i udlandet. Dette vurderes imidlertid at være 
underestimeret: Respondenterne kan have svært ved at huske rejser af én 
eller et par dages varighed i et tidsperspektiv på tre år. 

Feriens længde

13% 

Lang ferie (mere e
over

 Kort ferie  
  (1-3 overnatninger) 

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

nd 3 

Base: 814 

n for de seneste 3 år 

natninger) 

Betingelse: Har været på min. 1 ferie i  
udlandet inde

Undersøgelsen har også afdækket, hvor ofte
udlandet. Her viser det sig, at kna
én gang om året, og en mindre andel foretager flere udlandsrejser. Den 
anden halvdel har rejst til udlandet hvert andet eller tredje år. 
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7.4 Bil- og busrejser til udlandet 

 til udlandet.  

uropa på solferier.  
 

 

m for logi 

I naturlig forlængelse af den store vægt på kyst/badeferier i Sydeuropa - 

Ligesom ved indlandsrejser er bilen det primære transportmiddel, som 
benyttes af knap halvdelen af alle udlandsrejsende. Men i modsætning til 
rejser i Polen benyttes også bus- og flyrejser i høj grad. Det andet mest 
brugte transportmiddel er busrejser/coach, som benyttes af knap en tred-
jedel af de udlandsrejsende. Busrejser/coaches skal i denne sammenhæng 
forstås som arrangerede pakkerejser

Endelig er der en stor andel på 28 pct., der tager flyet på ferierejser til 
udlandet. Dette hænger naturligvis sammen med den høje andel, der tager 
til Syde

Primære transportformer

 45% 

31%

28%

10%
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Privatbil

Fly 
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Andet 

Ba

Busrejser/coach 

utebil/bus 

2%Færge 

35% 

Privatbilen anvendes i størst omfang, hvis familien har små børn og hus-
standen er stor. Derudover er privatbilen det primære transportmiddel ved 
korte ferier, mens fly oftere er den foretrukne transportform i forbindelse 
med lange ferier. 

7.5 Hotellet er den foretrukne for

samt byferier - er hoteller den primære overnatningsform for de polske 
udlandsturister (57 pct.).  

Den næstmest anvendte ferietype er overnatning hos venner og fami-
lie, som står for knap en tredjedel af udlandsrejsemarkedet.  

10% 15 2 % 5% 30% 40% 45% 50%
Betingelse: Har været på min. 1 ferie i se: 814
udlandet inden for de seneste 3 år
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De andre former for logi, som polakkerne benytter i udlandet er, som-
merhuse (11 pct.) og feriecentre (9 pct.), og en mindre del rejser på cam-
pin

 

 er en naturlig del af at rejse til nye lande, sol- og 
strandferie, hvilket de mange rejser til Middelhavet bekræfter, og ende-
lig kulturelle oplevelser. 

gferie eller bor på vandrerhjem (4 pct.). 
 

Oftest 
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7.6 Rejsemotiver 

Bevæggrundene for at rejse til udlandet er mere varierede end årsagerne 
til at rejse i Polen. I forhold til ferierejser i Polen er der tre årsager til at 
holde ferie, som skiller sig ud ved ferierejser til udlandet. Disse er se nye 
områder, hvilket
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Vigtigste 

32% 
29% 

20%
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Slappe af
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Billigt

Besøge venner
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Venlig befolkning
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lystelsesparker, badeland m.m.)
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årsager til at holde ferie i udlandet 

e nye o 41%

Sol &

 

ge rejser til Middelhavslandene. De fattigste 
polakker rejser i meget større omfang på besøg hos familien, når de rejser 
til udlandet. Børnefamilierne er ligeledes meget interesseret i sol- og 
strandferie. 

Ønsket om at opleve naturen er ikke så stærk en årsag til at rejse på fe-
rie i udlandet som ved ferier i Polen. Baggrunden herfor kan være, at 
polakkerne er vant til, at Polen har meget at byde på i forhold til naturop-
levelser, hvorfor dette ikke virker som en afgørende motivation for at 
tage til udlandet på ferie. 

Endelig er en del udlandsrejser motiveret af besøg på særlige attrakti-
oner (10 pct.) og af, at der har været et billigt tilbud. Prisen har været 
motiv for 9 pct. af udlandsferierne, og er således et væsentligt motiv ikke 
kun for rejser i Polen, hvor 19 pct. angav prisen som feriemotiv. 

Undersøgelsen har også afdækket, hvilke sportslige aktiviteter polak-
kerne benytter sig af under ferien. Kun 9 pct. af de udlandsrejsende angi-
ver det spontant som et egentligt feriemotiv at holde aktiv ferie, men di-
rekte adspurgt siger en stor andel, at de vandrer, svømmer og cykler un-
der ferieopholdet. 
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Den store interesse i at se nye områder samt interessen i kulturelle ople-
velser tyder på, at polakkerne i høj grad er motiveret af en nysgerrighed 
for andre landes tilbud og kultur. 

Sol- og strandferie samt afslapning, som delvis hører sammen, har ge-
nerelt højere tiltrækningskraft blandt de rigeste polakker, hvilket stemmer 
godt overens med de man
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Som oversigten viser, vælger polakkerne samme aktiviteter på udlandsfe-
rier som ved ferier internt i Polen. Vandring og badning er de to mest 
populære aktiviteter også på udlandsferier, som ca. halvdelen af alle ud-
landsrejsende benytter sig af. Andelen af badende er naturligt nok noget 
større ved udlandsophold end ved ferier i Polen. Knap en tredjedel cykler 
under ferien i udlandet. Undersøgelsen viser endelig, at polakkernes inte-
resse for Spa og wellness også gælder udlandsferier (5 pct.). 

7.7 Information og booking 

Før polske turister rejser til udlandet spørger mange sine bekendte og 
nærmeste i dagligdagen til råds om deres tur. Faktisk er der lidt flere, der 
spørger ”hinanden” end de professionelle kilder beregnet til formålet. 
Dog sker 27 pct. af informationssøgningen gennem rejsebureauer, og 
tilsvarende 27 pct. finder rejseinformationer på nettet. Trykte medier som 
kataloger (8 pct.), aviser (6 pct.), brochurer (4 pct.) og rejsehåndbøger (4 
pct.) er supplerende, men stadig brugte informationskilder. 
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14

 
Rejsebureauer og kataloger er et langt vigtigere redskab til planlægning 
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af udlandsferien end ferien i Polen. Og i lighed med planlægningen af 

 eller dele af 
ferien over Internettet. Den resterende halvdel tager på selvarrangerede 
ferier og køber dermed ikke ferien som en pakkerejse forud for afrejsen. 

d: Hovedparten af respondenterne 
oplyser, at de bestiller ferierejsen mellem 1 – 3 måneder inden afrejse, og 

ferierejser i Polen er det primært de unge, der benytter Internettet som 
planlægningsværktøj til ferier. 43 pct. af de unge – og kun en mindre 
andel af de ældre – siger, at de søger information på Internettet forud for 
ferien. 

Undersøgelsen har også afdækket, hvor købet af udlandet foretages og 
hvor lang tid før afrejse, det sker. Her oplyser knap halvdelen (46 pct.), at 
ferien købes via et rejsebureau i Polen, mens 9 pct. køber den

Bookingtidspunktet er spredt godt u

18 pct. vælger at bestille ferien over 3 måneder før. Endelig siger en rela-
tivt stor andel på 39 pct. af respondenterne, at de bestiller rejsen indenfor 
den seneste måned før afrejse. 



 



8. Fremtidige rejseplaner  

Undersøgelsen har kortlagt polakkernes forventning om at tage på ferie 
de kommende tre år, altså perioden 2004–2006. Konklusionen er, at po-
lakkerne på denne korte 3-årige horisont forventer en lidt stigende ferie-
aktivitet, herunder flere ferier til udlandet. Det gælder både de i forvejen 
rejseaktive og den gruppe af polakker, der i dag ikke holder ferie. 

I alt estimerer undersøgelsen, at 3,5 mio. polakker – der i dag i forve-
jen tilhører gruppen af ”rejseaktive” – vil holde ferie i udlandet i de 
kommende tre år. Hertil kommer yderligere godt 3 mio. polakker, som i 
dag ikke er vant til udlandsrejser, men som forventer at holde ferie i ud-
landet i løbet af de kommende år. Altså et samlet potentiale på ca. 6,5 
mio. udlandsrejsende. 

8.1 Optimisme, men usikkerhed 

Størstedelen af de polakker, der i denne undersøgelse kaldes ”rejseaktive” 
(de har været på ferierejse inden for det seneste år i udlandet og/eller i 
Polen med betalt overnatning), forventer at fortsætte med at holde ferie-
rejser de kommende år.  

Således forventer 61 pct. af de rejseaktive i dag, at de sandsynligvis 
eller helt sikkert vil holde ferie i udlandet inden for de kommende tre år. 
Det svarer til ca. 3,5 mio. personer. En andel på 61 pct. udlandsinteresse-
rede er udtryk for en lille stigning i forhold til den andel (på 55 pct. af de 
rejseaktive), der har været på ferie i udlandet inden for de seneste tre år. 

En fjerdedel forventer at holde ferie i Polen, mens 15 pct. ikke forven-
ter at tage på ferie overhovedet. Også her er der en klar sammenhæng 
mellem indkomstniveau og rejselyst: Det er personer i høj-
indkomstgrupperne, der har den højeste andel udlandsinteresserede. Kun 
de ældre og dem, der tilhører de laveste indkomstgrupper, forventer ikke 
at foretage en ferierejse. 

Her er de rejseaktives forventninger til ferierejser de kommende tre år 
illustreret: 



36  Det polske feriemarked for Norden  

 

 befolkningen, der ikke i forvejen går under begre-
bet ”rejseaktiv”, dvs. dem, der ikke inden for det seneste år har holdt ferie 
i Polen og/eller udlandet. 

tielle ferierejsende: 57 pct. for-
venter at foretage en ferierejse inden for de kommende tre år, mens 43 

 3 mio. personer. 

krete rejseplaner. 

kraftigt de kommende år, på bekostning af ferier til nære lan-
de i Øst- og Vesteuropa. Også Norden oplever en mindre stigende inte-
resse. 

Knap halvdelen af respondenterne, svarende til ca. 1,7 mio. siger, at 
de ønsker at rejse på ferie til Middelhavsområdet inden for de næste tre 

                                                

Undersøgelsen har også afdækket forventninger om kommende udlands-
rejser blandt den del af

Denne gruppe indeholder mange poten

pct. fortsat ikke vil tage på ferie. Af gruppen på de 57 pct. rejseinteresse-
rede forventer knap halvdelen at blive i Polen, 10 pct. er usikre og en 
tredjedel vil gerne til udlandet. Gruppen af de udlandsinteresserede er 
estimeret til at udgøre ca.

Det samlede antal potentielle udlandsrejsende er således estimeret til 
at udgøre 6,5 mio. polakker. 

8.2 Interessen for Syden fortsætter 

Middelhavslandene topper i popularitet, når der ses på ferieønsker for de 
kommende tre år, mens de traditionelle nabolande falder i interesse. Re-
spondenterne7 blev bedt om at angive, hvilke destinationer, de forventede 
at besøge på ferier de kommende tre år. Svarene kan ses som udtryk for 
rejseønsker, men ikke kon

I henhold til polakkernes rejseønsker vil ferierejser til Middelhavslan-
dene vokse 

 
7 Den gruppe af respondenter, der har udtrykt forventning om at holde ferie i udlandet og som i 

forvejen er kendetegnet ved at være rejseaktiv, udgør 910 respondenter. 

Sandsynlighed for at holde ferie i udlandet 2004 - 2006
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år. En tredjedel vil besøge lande i Østeuropa, mens det resterende Vesteu-
ropa (herunder Frankrig) har interesse fra 27 pct. 

Forventede destinationer 2004 - 2006 (områder) 
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så ses som udtryk for en generelt øget rejse-
lyst, frem for en stigende interesse i Norden. 

De fem mest populære lande er Italien, Spanien, Kroatien, Græken-
s stærke popularitet kan ses 

som udtryk for, at det i dag er moderne og trendsættende at tage syd på, 
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men de høje andele bekræfter også, at der ikke er tale om konkrete rejse-
planer men -ønsker. 
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Her er andelene af interesserede i hver destination illustreret: 

Forventede destinatione

 

 i nærmeste fremtid vil være motiveret af de i dag 
vigtigste tre årsager: 
   
 16 pct. Se nye områder   
   

14 pct. Sol- og strandferie   
   

13 pct. Kulturelle oplevelser   
 
Rejsemotiverne varierer dog fra destination til destination: 
 
Spanien og Kroatien vælges først og fremmest for mulighederne for sol 
og strand. 

Blandt landene i Norden er der størst interesse for Sverige og Norge m
 pct. hver (svarende til ca. 100.000 personer), mens Danmark, Finland, 
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20%
20%

13%
12%

11%
9%

6% 
6% 
6% 
 

5% 
5% 
5% 

4% 
4% 

3% 
3% 
3% 
3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Italien 
Spanien 

Grækenland 
Ty

Norden 
Egypten 

S
Frankrig 
Tjek

Bulgarien 
Ungarn 

Storbritannien

Tyrkiet 
Øs

Holland 

Norge 
USA 

BasBetingelse: Vil helt sikkert/sandsynligvis tage på ferie i udlandet i løbet af 2004-2006.

Kroatien 

skland 

lovakiet 

kiet 5%

 

trig 

Sverige 

 
10 e: 9

ed 
3
Island og Åland er nævnt af mellem en halv og en procentandel (og der-
for ikke figurerer i oversigten ovenfor). Grønland og Færøerne bliver 
nævnt af meget få. 

8.3 Rejsemotiver 

Respondenterne er endelig blevet bedt om at angive årsagerne til at de 
ønsker at besøge deres foretrukne ferieland fremover. Igen er der tegn på, 
at udlandsrejser også
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Italien vælges for det kulturelle udbud. 
Grækenland for sol og strand samt muligheden for at opleve et nyt 
område. 
Tyskland for at besøge familie og venner. 
 
Norden besøges typisk for at ”opleve naturen” og ”besøge familie og 
venner” og i mindre grad for ”sol- og strandferie” eller ”kulturelle ople-
velser”. Dette uddybes i næste kapitel, som handler om polakkernes 
kend og interesse i Norden. skab til 



 



9. Ferie i Norden 

Den sidste del af undersøgelsen har haft til formål at afdække polakker-
nes interesse i de nordiske lande og selvstyreområder som rejsemål. Dette 
er blevet belyst gennem spørgsmål om kendskab til Norden, associationer 
til og vurdering af Norden, og endelig direkte spørgsmål om forventede 
rejser til Norden på lang sigt frem til 2010.8 

Undersøgelsen viser, at polakkernes kendskab til de nordiske lande er 
begrænset og ensidigt, og peger på, at dette skaber et svagt konkurrence-
mæssigt udgangspunkt for tiltrækning af flere rejsende fra Polen til de 
nordiske lande og selvstyreområder. Dertil kommer, at konkurrencen fra 
især hjemlandet Polen er hård, idet Polen og de nordiske lande positione-
rer sig på samme egenskaber (natur). Det positive budskab fra undersø-
gelsen er, at der er et stort ”interessepotentiale” blandt den polske befolk-
ning for fremtidige ferier i Norden.  

9.1 Svagt kendskab 

Kendskabet til Norden og hvert af landene og selvstyreområderne er 
svagt. Kun få polakker giver udtryk for at kende landene godt, og mellem 
41 pct. og 82 pct. siger, at de slet intet kender til destinationerne som 
feriemål. Sverige, Danmark, Norge og Finland er i nævnte rækkefølge 
bedst kendte som feriemål. 

                                                 
8 Disse spørgsmål blev besvaret af alle 1.507 respondenter, som alle går under betegnelsen ”rej-

seaktive”, dvs. de har været på ferie i udlandet og/eller på ferie i Polen med betalt overnatning, inden 
for det seneste ferieår. 
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nordiske lande og selvstyreområder er dog 
langt fra lig nul: Der er en grå masse på mellem 15 pct. (Åland) og 44 
pct. (Sverige), der siger, at de kender lidt til de nordiske destinationer. 
Der er således et vist kendskab at bygge videre på i forbindelse med den 
kommende udvikling af turismen mellem Polen og de nordiske lande og 
selvstyreområder. 

9.2 Norden er koldt 

Som en naturlig følge af det relativt begrænsede kendskab til Norden er 
polakkernes viden og associationer til Norden også få og ensidige. Re-
spondenterne blev bedt om at nævne frit, hvad de kom til at tænke på i 
forbindelse med Norden som ferieland, og de fleste nævnte spontant natu-
ren og klimaet, herunder særligt det kolde klima.  
De oftest forekommende associationer i forhold til Norden er: 

Koldt/koldt klima  27 pct. 
F
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Havet/søer/fisk 11 pct. 
 
Derudover var der en mindre, men dog betydelig andel (6 pct.), der asso-
cierer Norden med kulturoplevelser, forstået både som kultur, m numen-

fo ingens skikke og ntalitet, og en andel på 5 pct., der asso-
cierer Norden med renhed og frisk luft. En fjerdedel af respondenterne 
sagde, at de ikke havde nogen associationer til Norden som mål. 
Her er en oversigt over associationerne til Norden. 
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Øvrige associationer (nævnt af ca. 1 pct.) 
 

• Sport, blondt hår, stilhed, sikkerhed, hvile, alkohol, sauna, Skan-
dinavien, Danmark, ikke gæstfri 

 

Langt de fleste associationer til Norden er positive. De få negative asso-
ciationer er, foruden vejret, forventningen om høje priser samt en opfat-
telse af ”tillukkede” mennesker i Norden; begge associationer blev kun 

enter og kan derfor ikke ses som en del af Nor-

rence med andre eu-
re, hvilket 

eller hvilke af udvalgte lande, de finder pa st til en række ferie-
for rieforme
Na

nævnt af meget få respond
dens image i Polen.  

9.3 De nordiske landes position og konkurrence 

For at definere de nordiske landes position i konkur
ropæiske ferielande, er respondenterne blevet bedt om at vurde

sser bed
mer. De testede fe r er: 
turbaserede ferier 



44  Det polske feriemarked for Norden  

Aktive ferier 
City breaks og weekendferier 

net-
ske lande får en plads 

å top 10 listen, og konkurrencen kan således forventes at være hård fra 

Blandt de nordiske lande er det Norge, der har den stærkeste profil 
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Finland har også en vis position her. Dan  som 
dest t erie m
øvrige lande og selvstyreområder som følge af det begrænsede kendskab 
står a

Her følger polakkernes rangliste ov fo or de 
forskellige ferieformer. 
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Ski- og sneferier 
 
Analysen viser, at Polen står stærkt som destination ved alle typer ferie-
rejser, især ved naturbaserede ferier, aktive ferier og byferier. Det er 
op ved denne type af ferier, at også flere af de nordi
p
Polen. 
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Polakkerne opfatter deres hjemland som et suverænt feriested for natur-
baserede ferier. Blandt udenlandske destinationer står Norge og Slovakiet 
i toppen tæt efterfulgt af Østrig og Sverige. 
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Også Finland, Danmark og Island vurderes som attraktive destinationer 
er dog langt nede af ranglisten på hhv. 7., 

destinationer for aktive ferier ligner den for naturferier. 
en nævner over 90 pct. Polen som et attraktivt ferieland for aktiv ferie 

for naturbaserede ferier, men 
11. og 12. pladsen.  

Ranglisten for 
Ig
og herefter følger Slovakiet, Østrig og Norge, som 69 pct. af de rejseakti-
ve definerer som et aktivt ferieland. Sverige har også en position her, og 
også Finland og Danmark nævnes af over halvdelen af respondenterne. 
Konkurrencen er dog tilsyneladende hård, når det gælder aktiv ferie. 

 
Når det gælder byferier eller city breaks ser polakkerne primært de nære 
om ende lande i syd og vest som destinationer, foruden Polen 

rdiske lande har ikke en position her, dog nævner over halvde-
len også Sverige efterfulgt af Danmark som attraktive by-destinationer. 
Også her er antallet af konkurrerende destinationer højt. 
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smålet om relevante destinationer for ski- og sneferier ændrer 

billedet sig naturligt nok. Her er det de nærtliggende lande samt alpe-
destinationerne, der positionerer sig skarpt. Som skiferie destination er 
Norge det eneste land i Norden, som vurderes attraktivt af mere end halv-
delen af respondenterne. 
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Lande, som er attraktive for city breaks
Polen 94% 

S 81%
76%

70%
59%

58%
53%

51%

lovakiet 
Tjekkiet 

Østrig 

Tyskland 
Sverige 

Holland 
Danmark 

44%
inland 
Irland 

Island 
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Ved den sidste ferieform ”kyst- og badeferier” har kun middelhavslande-
ne en klar position, estination. 

De nordiske lande har ikke en position her, dog nævnes Sverige og 
D edjedel) og er i forhold til den opstil-
lede rangliste hhv. den 6. og 7. mest foretrukne destination. 

Lande, som er attraktive for kyst- og/eller b  

93%
92%

83% 

81% 
38%

36%

30%

29%

%

Spanien

Itali

Frankrig

ollan
Sverige 

Danmark

kla

N

Irland 
in
ø

Island 

nn

 men også Polen selv ses som relevant d

anmark af en vis andel (godt en tr

adeferier

 
en 

Polen 
 

 

9.4 Interessepotentiale 2004 - 2010 

I kapitel 8 viste undersøgelsen, at ca. 315.000 polakker spontant nævnte 
et el re af de nordiske lande som sandsynlig destination for en 
kommende ferierejse på kort sigt inden for de næste tre år. Sverige og 
Norge var de mest populære destinationer og bl vnt af tre pct. (sva-
rende til ca. 100.000 personer), mens de øvrige lande blev nævnt af under 
1 pct. 

el af undersøgelsen o er et mål for polakkernes interesse 
for a  ferie i de nordiske lande og selvstyreområder på lang sigt, 
altså frem til 2010. 

entern r blevet spurgt om deres interesse i at holde ferie i 
 nordiske lande, og de kunne angive om de anså en ferierejse 

for at være sikker, sandsynlig eller usandsynlig i perioden frem til 2010. 
På grund f  s r es en t f sø e ve
l

t seneste år.

ler fle

ev næ

Denne d pstill
t holde

Respond e e
hvert af de

lag a deres var e inter sepot tiale or be gend  til h rt 
and estimeret. Det er her væsentligt at bemærke, at tallene ikke er udtryk 
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for konkrete rejseintentioner, men snarere skal ses som udtryk for andelen 
af polakker, der har sympati og interesse for destinationerne. Det er end-
vid

de bestå af to 

ere væsentligt at bemærke, at der er tale om estimater med en vis stati-
stisk usikkerhed.  

Potentialevurderingen vil for hvert land og selvstyreområ
tal: Ét for dem, der har svaret, at de helt sikkert vil rejse til det pågælden-
de land på m, der har 

, at de sandsynligvis vil rejse til det pågældende land på ferie ind
(det bløde potentiale). Erfaringer fra andre potentialeberegninger
t hårde potentiale” er nogenlunde realistisk og kan realise ed en 
de markedsføring af landet. ”Det bløde potentiale” er  usik-

g kun en andel heraf vil ku ealiseres. 
llene er ikke et udtryk for et årligt potentiale, men for et samlet po-
e over den seksårige periode fra 2004 til 2010, og procentsatserne 
eret på undersøgelsens samlede univers på 19,1 mio. personer, altså 
ner mellem 18 og 75 siddende i byområder med mindst 10.000 
ggere. 

ialevurdering for de nor  lande og selvstyreområder inden 2010  

gion Hårdt potential Blødt  potentiale Størst potentiale blandt følgende 
målgrupper 

 213.000 (1 1.048.000 (5,5 pct.) Unge 18 – 31 år 
Øvrige aldersgrupper under 60 år 
Storbyer over 200.000 
Høj indkomst 

 
Danmark 

 
00  pc

 
53 ,5

 
 al rup de r 

Familier med små børn 
er over 200.000 

Høj indkomst 
    

ferie inden 2010 (det hårde potentiale) og ét for de
svaret en 
2010  er, 
at ”de res v
passen mere
kert o nne r

Ta
tential
er bas
perso år bo
indby

Potent diske

Land/re e 

Sverige ,1 pct.) 

205. 0 (1,1 t.) 8 .000 (4  pct.) Alle dersg per un r 60 å

Storby

Norge 183.000 (1,0 pct.) 718.000 (3,8 pct.) Ældre 46 – 60 år 
Familier med større børn 
Storbyer over 200.000 
Højtuddannede/høj indkomst 

Finland 87.000 (0,5 pct.) 439.000 (2,3 pct.) 
 
Især aldersgruppen 31-45 år 

 
Grø

   

Storbyer over 200.000 
Højtuddannet/høj indkomst 

 
Island 

 
68.000 (0,4 pct.) 

 
280.000 (1,5 pct.) 
 

Åland 50.000 (0,3 pct.) 129.000 (0,7 pct.) 
 

Færøerne 34.000 (0,2 pct.) 125.000 (0,7 pct.) 

 
 
 
Ingen særlige karakteristika 

nland 22.000 (0,1 pct.) 140.000 (0,7 pct.) 
 

 
Sverige har det største potentiale efterfulgt af Danmark, Norge og Fin-
land. Det er estimeret, at mellem 87.000 personer (for Finland) og 
213.000 personer (for Sverige) vil besøge landene inden for de kommen-
de 6 år. Dette er det hårde potentiale, og hertil kommer en stor andel per-
soner, mellem knap 450.000 personer (for Finland) og over 1 mio. (for 
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Sverige), der udtrykker interesse for at besøge landene, men er mere  
usikre. 
Undersøgelsen viser endvidere, at det i høj grad er samme typer af perso-
ner, der er interesserede i en ferie i Norden: Det er høj-indkomstgrupper 
og

ler sandsynligvis vil rejse 
til 

r ønsket om at besøge Norden, dog i forskellig prioritet af-
hængig af destination. Først derefter kommer interessen i kulturelle ople-

e er d semo
erne, Åland og Grønland indgår ikke i oversig r få svar fra re-

ntern
 

  

 personer bosiddende i storbyer. Med forskellig vægt er der interesse i 
destinationerne fra alle aldersgrupper under 60 år. Især Danmark og Nor-
ge har en betydelig andel interesserede blandt børnefamilier. 

9.5 Motiver for at holde ferie i Norden 

De respondenter, der sagde, at de helt sikkert el
de respektive nordiske lande og selvstyreområder inden udgangen af 

2010, er dernæst blevet spurgt om bevæggrundene hertil. 
Konklusionerne er meget ens på tværs af de enkelte nordiske lande og 

selvstyreområder: Det er primært naturoplevelser og nyhedens interesse, 
der motivere

velser, afslapning mv. 
Her er n oversigt ov e primære rej tiver til hvert land. Færø-

ten pga. fo
sponde e. 

Danmark 
  

 å  Dan

* Se nye områder   15 p
* Opleve naturen    12 p
* Kulturelle oplevelser   9 p

 9 p
on  8 p

 
Danmark vælges altså både for natur og k
øvrige nordiske lande er motivet om at sla  

t af oplevelser på særlige er 

 

De væsentligste
 

rsager til at besøge mark er: 

ct. 
ct. 

. ct
* Slappe af 
* Opleve attrakti

  
er/forlystelser  

ct. 
ct. 

ultur, men i modsætning til de 
pe af også stærkt. Endelig erp

en del motivere
og badelande. 

attraktioner, fx forlystelsespark

 Finland 
  

De væsentligste årsager til at besøge Finland er: 

* Opleve naturen 18 pct. 
er 3 p

* Kulturelle oplevelser 13 pct. 
     

 
re se noget nyt samt kultur. 

sland 

 
   

* Se nye områd    1 ct. 

* Slappe af          8 pct. 

Naturen priorite
 

s her højere end at 

I
  

De væsentligste årsager til at besøge Island er: 
 
* Opleve naturen    20 pct. 
* Kulturelle oplevelser 10 pct. 
* Særlige attraktioner 10 pct. 
* Se nye områder     9 pct. 
 
Island betragtes mest som natur, men der nævnes også særlige attraktio-
ner som årsag til at rejse til Island på ferie.  
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Norge 
  

De væsentligste årsager til at besøge Norge er: 
   

tioner er 

 
Sverige De væsentligste årsager til at besøge Sverige har samme rækkefølge og 

 vægt til natur- og kulturop-
tiv ferie. 

* Se nye områder   16 pct. 

* Opleve naturen    18 pct. 
* Se nye områder   16 pct. 
* Aktiv ferie           16 pct. 
* Kulturelle oplevelser                          8 pct. 
 
Norge betragtes først og fremmest som attraktiv på grund af sin natur, 
men i modsætning til øvrige både nordiske og andre destina
motivet om ”aktiv ferie” stærkt. 

 prioritet som Danmark, dog med nogen større
levelser og med en tilføjelse af motivet om ak
 

* Opleve naturen    16 pct. 
* Kulturelle oplevelser 11 pct. 
* Aktiv ferie             11 pct. 

  

9.6 Rejsemønster til de nordiske lande 

Som afslutning på spørgsmålene om de nordiske lande, har undersøgelsen 
afd

eophold i Norden. Kun de respondenter, der i forvejen har 
vist interesse i et eller flere af de nordiske lande og selvstyreområder 

den 2010 bl  stillet de supplerende spørgsmål.9 
e ter, da der er tale 

om personers  endnu ikke planlagte ferier. 
Undersøge rie til de n  lande i de fleste tilfæl-

de forventes at være planlagt og købt via et rejsebureau i Polen. Køb af 
ferier via et r karakteristisk for udlandsferier generelt, jf. 
kapitel 7, og s -
ne ikke har væ
den på linje m landsferier. 

and  dele af rejsen over 
ternettet, mens 18 pct. forventer, at rejsen vil være selvarrangeret og 

købt på destin

                                                

ækket, hvilke rejseruter, transportform, overnatningsform og booking-
adfærd, polakkerne forventer at benytte i forbindelse med et muligt 
kommende feri

in ev
Igen er d r nogen usikkerhed om de følgende resulta

 forventninger til
lsen viser, at en fe ordiske

rejsebureau e
varet kan hænge sammen med, at en stor andel af polakker
ret i Norden før og således betragter en mulig ferie til Nor-
ed typiske ud

En høj el på 17 pct. forventer at købe hele eller
In

ationen. 

 
9 De følgende resultater bygger på svar fra 491 respondenter 



Det polske feriemarked for Norden 51 

 
 

Rejseruten ud af Polen forventes at være direkte via fx færge eller fly. 
Derudover er der en vis andel på hhv. 21 pct. og 13 pct., der forventer at 
rejse til Norden via Baltikum eller Tyskland.  
 

 
Undersøgelsen har også kortlagt forventede transportformer, og her næv-
ner respondenterne følgende tre transportmuligheder som de vigtigste: 

Booking/køb af ferierejse til de nordiske lande 

57%
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13%
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Base: 491Vil helt sikkert/sandsynligvis holde ferie i Norden inden år 2010.

ferie i Norden inden år 2010.
sikkert/sandsynligvis holde 
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ominerende ved ferier i Norden end ved udlandsrejser generelt, hvor 

 

Færge 
Fly  40 pct. 

33 pct. 
 

l forventer dir rejser fra Polen fx via flyrejser er 
sandsynligvis udtryk for, at der er tale om hypotetiske ferier og respon-
denten således ikke har kendskab til de forskellige rejseruter. 

Endelig nævner respondenterne, hvilke overnatningsformer, de for-
evt. kommende ferie i Norden. 

I l rventer de fleste (42 pct.) at bo 
på hotel under en evt. kommende ferie i Norden. Dog er andelen af hotel-
ov t nd ved udlandsferier generelt. Her står hotel
for 54 pct. af alle overnatninger. 

En stor andel på 27 pct. forventer at overnatte privat hos venner og 
familie under et ferieophold i Norden. Dette tyder på, at der er en del
relationer mellem Polen og Norden, der er med til at motivere ferieophold
i Norden. 

Endelig forve  en r t st del ern i som rhus e
ter/-lejlighed (13 pct.) og vandrerhjem (9 pct.) un-

 Norden. Disse overnatningsformer er langt mer

 41 pct. 

Privatbil  

At så stor en ande ekte 

venter at benytte under en 
ighed med udlandsrejser generelt fo

ernattende noge  mindre e

nter elativ or an  at ov atte me /hytt
(22 pct.) eller feriecen
der en kommende ferie i e 
d
eksempelvis kun 11 pct. angiver sommerhus/hytte som overnatningsform. 

Meget få (2 pct.) forventer at bo i telt eller campingvogn på ferien til 
Norden. 

Foretrukne ring i de nordiske lande

42%

22%

13%

9% 

6% 

2% 

1%
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3% 
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inden år 2010. 



Bilag A. Po ns økonle omiske 
situation og dviklingsu tendenser 

De
t og det polske 

sta

tion for landet generelt og husstanden 
spe

edrørende rejsemarkedet  
 

n økonomiske situation 
På baggrund af diverse statistisk materiale fra bl.a. Eurosta

tistiske kontor er der udarbejdet en beskrivelse af det polske rejsemar-
ked generelt. Følgende spørgsmål besvares: 
 
Hvordan er den økonomiske situa

cifikt? Hvilke udviklingstendenser forventes frem til 2010? 
Hvilket befolkningsgrundlag findes? 
Hvilke medier anvender polakkerne? 
Nøgletal v

Nøgletal 2003 2004* 2005* 2010* 

BNP-vækst (pct.) 3,7 5 4,8 4,5 

BNP pr. indbygger (pct. af EU-
gennemsnit) 

41 42,6 45 49,1 

 
Infla

    
tion (pct.) 

 
0,8 

 
2,2 

 
2,7 

 
3,3 

 
Arbejdsløshed (pct.) 20 19,5 19,1 15,7 
 
Befolkningsstørrelse (000) 
 

38 190 38 626 38 123 37 899 

* Forecast 

Kild

 
te land og øko i i Øst-/Centraleuropa. Markedet er 

større e t, Slovakiet og Ungarn tilsammen. Væksten i den pol-
ske økonomi er større end i de fleste andre lande, inklusiv de nordiske 
lande. I de seneste ti år e n gennemsnitlige BNP-vækst i Polen 4,5 pct. 
og rve s at fortsætte på samme niveau. I 2003 udgjorde 
BNP pr. indbygger 41 pct. af det europæiske gennemsnit, og det forven-

 ct. i 2010. 
Arbejdsløsheden i Polen er relativt høj. I dag er 20 pct. arbejdsløse og 

andelen forventes at falde til 15  pct. i 2010.  
 
Husstandsindko t/ o i
D  til Vesteuropa. 
kerne tjener cirka 2.000 zloty (450 EURO) om måneden i gennemsnit. 

    

e: Eurostat 

Polen er det størs nom
nd Tjekkie

r de
 udviklingen fo nte

tes at stige til cirka 50 p

ms pers nlig ndkomst  
en månedlige indkomst i Polen er lav i forhold Polak-

Skatten er typisk ca. 19 pct. og prisniveauet lavt. Priserne i Polen ligger 
ifølge Eurostat i gennemsnit på 40-60 pct. af priserne i EU. 
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Indkomsten er fordelt ujævnt i befolkningen10: 
De 10  pct. rigeste husholdninger tjener 24,7 pct. af den sam

komst. Denne andel svarer til ca. 1,4 mio. husstande og 3,9 mio. personer
De 10 pct. fattigste husholdninger tjener 3,2  pct. af den samlede ind

lede ind-
. 
-

komst. 
Der er 13,7 mio. husstande i Polen, svarende til en gennemsnitlig hus-

standsstørrelse på 2,8 personer. 
Ansatte i Polen har 20 dages ferie om året stigende til 26 feriedage ef-

et af feriedage er ofte endnu længere af for-

olens befolkning er på godt 38 mio. og antallet forventes ikke at stige de 
f 

18 - 64 år: 70 pct.  
r +: 12,9 pct.  

6,2 år  
4,3 år 

Kvinder: 38,2 år 

:  
Total: 74,16 år 

: 70,4 år 
r: 78,52 år  

Kr

oznan – 578.235 indbyggere  

ter 10 års ansættelse. Antall
skellige årsager, for eksempel dårligt arbejdsmiljø mv. 
 
Demografi 
P
kommende år. Polen har en af de yngste befolkninger i Europa. 35  pct. a
polakkerne er under 25 år. 11 
 
Alders fordeling: 

0 - 14 år: 17,1 pct. 

65 å
 
Gennemsnitsalder:  

Total: 3
Mænd: 3

 
Gennemsnitlig levetid

Mænd
Kvinde

 
Geografi/infrastruktur 
Befolkningen i Polen er delt mellem bysamfund og landområder. 56 pct. 
af befolkningen bor i byer med minimum 10.000 indbyggere, mens 44 
pct. bor på landet og i mindre byer.  De største byer er følgende12: 
 
Warszawa – 1.618.468 indbyggere 
Lodz – 806.728 indbyggere 

akow – 740.666 indbyggere 
Wroclaw – 637.877 indbyggere 
P
Gdansk – 458.988 indbyggere 

                                                 
10 Kilde: CIA Fact books 
11 Kilde: CIA Fact book 
12 Kildee: The Central Statistical Office of Poland 
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Szczecin – 416.988 indbyggere 
 

 
eckie (med Warszawa),  

Sla

ubuskie (med Zielona Gora),  
tokrzyskie (med Kielce)  

tes at gennemgå en modernisering de kom-
ende år: I dag er vejanlæggene i vid udstrækning dårligt vedligeholdt og 

af vejene er ikke asfalteret. I 2002 havde ca. 47,5 pct. 
af 

dsvenske og danske destinationer 
er varetaget af følgende virksomheder: 

, Ystad, Rønne, Nynäshamn),  
Unity Line (Ystad),  
Stena Line (Karlskrona),  
Sc

de Østersøbyer i Polen: 
 
Gd winoujscie and Scandanavia. 
 

ternet-penetration 
get meget de seneste år og forventes at vokse 

g kun 
n lille andel (19  pct.) bruger internettet både hjemme og på arbejde. 

Rejsemarkedet 
 
 
 

Polen er delt i 16 voivodships (amter). De rigeste voivodships er: 

Mazowi
skie (med Katowice),  

Wielkopolskie (med Poznan) 
 

De fattigste voivodeships er: 
 
L
Opolskie, Sie
Warminsko-mazurskie (med Olsztyn) 

 
Infrastrukturen i Polen forven
m
en relativt stor del 

husstandene bil. 
Færgetrafikken mellem Polen og sy

 
Polferries (København

andlines. 
 
Færgerne sejler fra følgen

ansk, Gdynia, S

In
Brugen af internet er ste
yderligere. I dag er knap en fjerdedel af befolkningen brugere af internet, 
og andelen forventes at stige til over 40  pct. i 2006. 

I forhold til andre lande er internet penetrationen relativt lille o
e
 
 
 
 
 
 *-Forecast
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Rejsemarkedet  
If

                                               

ølge de officielle statistikker1133 vil det polske marked for ferierejser 
,2 mio. 

jser til udlandet og dette antal forventes at stige til 9,1 mio. i 2007. An-
g forretningsrejser samt besøg hos ven-

inerende rejseform i Polen er indlandsrejser, 
ev foretaget 31 mio. korte rejser og 21 mio. 

længerevarende indlandsrejser i 2003. 
rende rejseform og står for knap halvdelen 

 alle rejser. Besøg af venner og familie er den næst mest udbredte rejse-
 forretningsrejser steget betydeligt fra at 

 pct. i 2003. 
er, at polakkernes rejser til udlan-

det fordeler sig nogenlunde jævnt på alle årstider: Ca. en tredjedel af alle 

 
00 - 2007 

 

være i vækst de kommende tre år. I 2003 stod polakkerne for 7
re
tallet af rejser inkluderer ferie- o
ner og familie. Den dom
typisk af kort varighed. Der bl

Ferieturisme er den domine
af
form, og endelig er andelen af
udgøre 15 pct. af alle rejser i 2001 til 23

Endelig viser det officielle statistikk

rejser bliver foretaget om sommeren, mens de øvrige årstider vinter, forår 
og efterår hver står for godt 20 pct. af rejserne. 

Nedenfor er de officielle nøgletal for polakkers rejser illustreret i tre 
tabeller. 

               Antallet af rejser 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
13 Afsnittet er udarbejdet på grundlag af det polske institut for turismes ”Markedsanalyser og 

recasts for 2004-2007” fo
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Formålet med at rejse udenlands: Andelen af ferierejsende, besøg af venner 
og familier, forretningsrejser og ”andet”. 
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Rejseaktører i Polen 
Flere nationale turistråd har interesse for det polske marked: Østrig, 

roatien, Cypern, Danmark14, Frankrig, Holland, Tyskland, Portugal, 
Tunesien, Ukraine og Italien har repræsentationer i landet. 

Rejsemarkedet i Polen er domineret af store turoperatører. Necker-
mann, TUI, Ving og ScanHolidays står for 75 pct. af luftturismen i Po-
len.15 

De store turoperatører står for størstedelen af udenlandske rejser, mens 
andre rejsebureauer formidler indlandsrejser. Her er et overblik over de 
mest markante rejsearrangører på det polske marked. 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

K

Thousands of 
clients 

TThhee  mmoosstt  oofftteenn  cchhoosseenn ttrraavveell aaggeenncciieess

TToouurriissmm  lleeaaddeerrss

TTrraavveelllliinngg aabbrrooaadd DDoommeessttiicc ttrraavveellss

Sourc spolita 
10.05.02 Nr 108 

e: Rzeczpo

   
14 Danmarks Turistråd koordinerer og styrer, via kontaktcenter i Berlin og et polsk konsulent-

ma, en række turismeaktiviteter på det polske marked, bl.a. omfattende projekt- og pressebearbejd-
ng samt distribution og markedsføring. 

ourism Department of Ministry of Economy, Labour and Social Policy, Polen 

 

fir
ni
15 Kilde: T



Bilag B: Undersøgelsens metode 

e 
Un

eksisterende kilder, 
statistikker og undersøgelser kombineret med ekspertinterview 
blandt aktører på det polske rejsemarked.  

 
l-

 

Metod
dersøgelsen er gennemført som to dele: 

 
A. Deskresearch. Gennemføres på baggrund af 

 
B.  anden del er en kvantitativ interviewundersøgelsen blandt et 

repræsentativt udsnit af den polske befolkning. Analysen er gen-
nemført som telefoninterview – CATI. 

eskresearchen er gennemført af ACNielsen Polen. ACNielsen Polen har 
ligeledes stået for gennemførelsen af selve telefoninterviewene. 

Målgruppen for interviewundersøgelsen er rejseaktive polakker, nær-
mere defineret som personer, der oplyser at de inden for det seneste år har 
gennemført en n overnatning i
forbindelse med ferie i Polen. Der er gennemfø  i må
gruppen efter indledningsvist at have gennemført 5.052 screeningsinter-
view. 

Dataindsamlingen blev foretaget i perioden fra den 25. juni til den 30. 
juli, 2004.  

Nedenstående tabel viser undersøgelsens gennemførselsstatistik: 
 
  
Antal telefonnumre udvalgt 99.694 
Ikke anvendte telefonnumre 66.883 

Bruttosample 32.811 

Den

 
D

 ferierejse til udlandet og/eller betalt for e
rt 1.507 interview

  

Neutralt bortfald  19.253 
  
Nettosample 13.558 
Bortfald i øvrigt  8.506 
  
Gennemførte interview 5.052 
  
Besvarelsesprocent (gnf./netto) 37 pct. 

 





Bilag C: Spørgeskema 

Indgangsbøn: Denne undersøgelse handler om ferier og rejser. Både i 
Polen og i udlandet. Med ferie mener jeg, at man har foretaget en rejse, 
hvor hovedformålet var at holde ferie, og at man som en del af ferien har 
overnattet minimum en nat væk fra hjemmet. Der er ikke tale om rejser, 
hvor hovedformålet har været arbejde. 
 
Sceening 
SC.1 Har De inden for det seneste år været på en eller flere ferierejser 
(mindst en overnatning) i Polen eller/og i udlandet? 
1. Ja i Polen 
2. Ja i udlandet (alle går videre til det store spørgeskema) 
3. Nej har ikke været på ferierejse ⇒ gå til SP XX og derefter til 

demografi 
 
Svaret 1 i SC1 
SC.2 De sagde, at de inden for det seneste år har rejst på ferie i Polen. Jeg 
vil gerne vide om de betalte for en eller flere overnatninger, og/eller boe-
de gratis hos venner, familie eller i egen/lånt hytte. INTV: Gerne flere 
registreringer 
1. Betalte for overnatning, (Fx camping, hotel, værelse, lejet 

sommerhus/hytte) 
2. Eget/lånt sommerhus/hytte/lejlighed/båd mm. ⇒ gå til SP XX og 

demografi hvis der ikke også er registreret i svarkategori 1 i SC2 eller 
svarkategori 2 i SC1 

3. Privat hos venner/bekendte/familie⇒ gå til SP XX og demografi hvis 
der ikke også er registreret i svarkategori 1 i SC2 eller i svarkategori 
2 i SC1. 

4. Ved ikke/ Kan ikke huske. Gå til SP XX og demografi, hvis der ikke 
også er registreret i svarkategori 1 i SC2 eller i svarkategori 2 i SC1 

 
Svaret 2 i SC1 
SC.3 De sagde, at de inden for det seneste år har rejst på ferie i udlandet. 
Jeg vil gerne vide om de betalte for en eller flere overnatninger, og/eller 
boede gratis hos venner, familie eller i egen/lånt sommerhus/hytte 
Intv: Gerne flere svar 
1. Betalte for overnatning, (Fx camping, hotel, værelse, lejet 

sommerhus/hytte) 
2. Eget/lånt sommerhus/hytte/lejlighed/båd mm.. 
3. Privat hos venner/bekendte/familie.. 
4. Ved ikke/ Kan ikke huske.  
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Spørgeskema til alle rejsende, der har betalt for en overnatning i Polen 
eller har været i udlandet (både betalt og ikke betalt). Svaret 2 i SC1 el-
ler/og 1 i SC2 
 
Rejser i Polen 

len i det seneste år, har du så 
jst på en kort ferie (1-3 overnatninger) eller/og en lang ferie (mindst fire 

ger)? 

1-3 overnatninger) 

 
p.2.  Når du er på ferierejser i Polen, hvilken transportform bruger du så 

 at komme frem til destinationen? 

4. 

6. 
7. 

9. 
10. 

Sp.3
robe: andre vigtige årsager.? Intv: Noter. 

5. 
mm.) 

Svaret 1 i Sc1. (Skal have rejst i Polen i det seneste år. Behøver ikke at 
have betalt overnatning i Polen) 
Du sagde, at du havde været på ferie i Polen inden for det seneste år, der-
for skal vi nu tale om det at rejse på ferie i Polen. 

Sp.1 Når du tænker på dine rejser i Po
re
overnatnin
NTV: Gerne flere svar 

 
1. Kort ferie (
2. Lang ferie (Mere end 3 overnatninger) 
3. Kan ikke huske/ved ikke 

S
hovedsageligt til
Intv: Kun et svar 

 
1. Fly 
2. Privatbil 
3. Tog 

Rutebil/Bus 
5. Busrejser/ coach 

Privat Båd 
Færge 

8. Motorcykel 
Cykel 
Andet 

 
. Hvad er de vigtigste årsager til at du har holdt ferie i Polen? 

P
 
Nævnt som nr 1  Nævnt siden 
1. Besøge familie 
2. Besøge venner 
3. Slappe af  
4. Se nye områder i Polen 

Opleve naturen 
6. Aktiv-ferie (vandre, kano, golf, cykling, fiskeri 
7. Sol & Strand 
8. Shopping 
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9. torbyferie 

ivenheder (events, sports-arrangementer, festivaler mm.) 
3. Få gode mad-oplevelser 

erie 

19.

ning 

23.

 du dig af, når du er på ferie i 

tv: Læs op 

3. ort, fx vandski og surfing 
me i havet/søer/floder 

/snowboard 
g wellness 

 f ovenstående 

5 ra får du normalt inspiration og information til planlægning af 
e i Polen? 

. Lokalt turistbureau på destination 
dte/familie/

r eller tidsskrifter  
e og rejsebeskrivelser 

 
 ler reportage 
 

S
10. Kulturelle oplevelser (museer, udstillinger, slotte mm.) 
11. Opleve attraktioner (Forlystelsesparker, badeland mm.) 
12. Opleve beg
1
14. Ski- og snef
15. Børnevenlig 
16. Billigt 
17. Et godt tilbud på rejse og/eller overnatning 
18. Opleve nattelivet, feste mm. 

 Ganske enkelt have det sjovt 
20. Plejer at holde ferie der 
21. Venlig befolk
22. Trygt, sikkert land 

 Andet 
 
Sp.4 Hvilke af følgende aktiviteter benytter
Polen? 
In
 
1. Sportsfiske 
2. Sejle 

Andet vandsp
4. Svøm
5. Stå på ski
6. Spa o
7. Cykle 
8. Vandre 
9. Spille golf 
10. Ingen a
 
Sp. . Hvorf
din ferierejs
 
1. Søger ikke information 
2. Rejsebureau 
3
4. Venner/beken kolleger 
5. Annoncer i avise
6. Aviser, reportag
7. Kataloger 
8. Brochurer 
9. Rejsehåndbøger 
10. Internet 
11. Tv-reklame el
12. Radio 



64  Det polske feriemarked for Norden  

13. Rejsemesser  

r svaret 1 i SC2 og/eller 2 i SC1. Det vil sige alle 
dersøgelsen. 

 udlandet har du været på inden for de 

7) 

. 3 

5 
. Kan ikke huske/ved ikke 

u tænker på dine rejser til udlandet i de seneste tre år, har du så 
er/og en lang ferie (mindst 4 

ret på endagsture uden overnatning på 

ar 

e (1-3 overnatninger) 
Mere end 3 overnatninger) 

atning eller evt. med overnatning på Færge) 
. Kan ikke huske/ved ikke 

 dine ferierejser i udlandet, hvilken transportform 
ruger du så hovedsageligt for at komme dertil.? 

el 

 

14. Andet 
15. Ved ikke 
 
Rejser til udlandet. 
Stilles til alle der ha
1500 rejsende i un
 
Nu skal vi tale om ferierejser til udlandet.  
Sp.6.  Hvor mange ferierejser til
seneste 3 år 
 
1. 0 (gå til spørgsmål 1
2. 1 
3. 2 
4
5. 4 
6. 5 
7. Mere end 
8
 
SP.7 Når d
rejst på en kort ferie (1-3 overnatninger) ell
overnatninger) og/eller har du væ
destinationen? 
INTV: Gerne flere sv
 
1. Kort feri
2. Lang ferie (
3. Endagstur (uden overn
4
 
Sp.8. Når du tænker på
b
 
1. Fly 
2. Privatbil 
3. Tog 
4. Rutebil/Bus 
5. Busrejse/Coach 
6. Færge 
7. Privat båd 
8. Cykel 
9. Motorcyk
10. Andet 
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Sp.9. Hvad er de vigtigste årsager til at holde ferie i udlandet? 

igtige årsager.? Intv: Noter 
ævnt som nr 1 Øvrige nævnt 

. Slappe af  

ie (vandre, kano, golf, cykling, fiskeri) 
. Sol & Strand 

rbyferie 
 lturelle oplevelser (museer, udstillinger, slotte mm.) 
 leve attraktioner (Forlystelsesparker, badeland mm) 
 leve begivenheder (events, sports-arrangementer, festivaler) 
  gode mad-oplevelser 
 rie 
 

6. Billigt 

lde ferie der 
olen kan 

2. Venlig befolkning 
 
 

når du er på en ferierejse i udlandet.? 

. Sommerhus/hytte 
center/Ferielejlighedskompleks 

 Breakfast 
ehavn 

r/familie) 

r søger du normalt information, før du planlægger din ferierej-

1. Søger ikke i

Probe: andre v
N
 
1. Besøge familie 
2. Besøge venner 
3
4. Se nye områder 
5. Opleve naturen 
6. Aktiv-fer
7
8. Shopping 
9. Sto
10. Ku
11. Op
12. Op
13. Få
14. Ski- og snefe
15. Børnevenlig 
1
17. Et godt tilbud på rejse og/eller overnatning 
18. Opleve nattelivet, feste mm. 
19. Ganske enkelt have det sjovt 
20. Plejer at ho
21. Byder på andet end P
2
23. Trygt, sikkert land 
24. Andet 
 
Sp.10. Hvordan bor du oftest, 
 
1. Hotel 
2. Vandrehjem 
3
4. Ferie
5. Telt/Campingvogn 
6. Bed &
7. Båd i lystbåd
8. Privat (hos venne
9. Andet 
 
Sp.11. Hvo
se til udlandet? 
 

nformation 
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2. Rejsebureau

. Aviser, reportage eller/og rejsebeskrivelser 

ger 
 
  reportage 
 
 
 tbureau på destinationen 
 

e/booker den ikke i forvejen, køber/booker, når jeg 
stination (kører for eksempel i bil) 

ebureau i Polen 

togselskabet 

den afrejse booker/køber du normalt din ferierejse 

. Mindre end 1 uge 

. 3-4 uger 
neder 

er 

en/hvilke af de typer ferierejser, jeg nu læser op, 
 ferie, som du normalt holder i udlandet 

. Byferie- eller city break 

 eller temaferie 
. Ski- eller Sneferie 

 
3. Henvender sig til nationale turistråd 
4. Venner/bekendte/familie/kolleger 
5. Annoncer i aviser eller tidsskrifter  
6
7. Kataloger 
8. Brochurer 
9. rejsehåndbø
10. Internet 
11. Tv-reklame eller
12. Radio 
13. Rejsemesser 
14. Lokalt turis
15. Andet 
16. Ved ikke 
 
Sp.12 Hvor booker/køber du normalt din ferierejse til udlandet? 
 
1. Jeg køber den ikk

kommer til de
2. I et rejs
3. I et rejsebureau i udlandet (fx Tyskland) 
4. På Internettet 
5. I flyselskabet/Færgeselskabet/
6. Andet 
 
Sp 13: Hvor lang tid in
til udlandet? 
 
1
2. 1-2uger 
3
4. 1-3 må
5. 4-6 måneder 
6. Mere end 6 måned
7. Ved ikke/husker ikke 
 
Sp 14: Alt i alt hvilk
passer bedst på den slags
Intv: Læs op. Gerne flere svar. 
 
1
2. Kyst- eller badeferie 
3. Natur, aktiv-
4
5. Ingen af ovenstående 
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Sp 15: Hvilke af følgende aktiviteter benytter du dig af, når du er på ferie 

 

, fx vandski og surfing 
 i havet/søer/floder 

r og wellness 

olf 
enstående 

 3 år? 
tv: Noter 

1. 

. Færøerne 

0. Litauen 
 
 
 and 
 
 
 
 

8. Ungarn 

2. Italien 
 
 
 
 
 

i udlandet? 
Intv: Læs op. Gerne flere svar. 
 
1. Sportsfiske
2. Sejle 
3. Andet vandsport
4. Svømme
5. Stå på ski/snowboard 
6. Spa, ku
7. Cykle 
8. Vandre 
9. Spille g
10. Ingen af ov
 
Sp 16. Hvilke lande har du været på ferie i – inden for de seneste
In
 

Finland 
2. Norge 
3. Åland 
4. Sverige 
5. Danmark 
6. Island 
7
8. Grønland 
9. Rusland 
1
11. Letland 
12. Estland 
13. Hviderusl
14. Ukraine 
15. Tjekkiet 
16. Slovakiet 
17. Østrig 
1
19. Tyskland 
20. Frankrig 
21. Storbritannien 
2
23. Spanien 
24. USA 
25. Kroatien 
26. Bulgarien 
27. Tyrkiet 
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28. Schweiz 

ret på ferie i udlandet 

dsynligt er det, at du vil holde en ferierejse med mindst 
o ning i løbet af 2004, 2005 og 2006? 

kert ikke 

ndsynligt er det, at denne ferierejse vil gå til udlandet i 

ligt 
. Usandsynligt (gå til sp. 21) 

ert ikke (gå til sp. 21) 

i t 1+2 i sp 18 
t/hvilke lande har du da planer om at besøge i 2004, 2005 

t  andre nævnt 

 

 

 

iet 

 

29. Andet. 
30. Ikke væ
31. Ved ikke 
 
Sp 17. Hvor san
en vernat
 
1. Helt sikkert 
2. Sandsynligt 
3. Usandsynligt 
4. Helt sik
 
Sp. 18 Hvor sa
2004 eller i 2005 og 2006? 
 
1. Helt sikkert 
2. Sandsyn
3
4. Helt sikk
 
Hv s svare
Sp.19 Hvilke
eller 2006?  
Først nævn
 
1. Norden 
2. Finland 
3. Norge 
4. Åland 
5. Sverige 
6. Danmark 
7. Island 
8. Færøerne
9. Grønland 
10. Rusland
11. Litauen 
12. Letland 
13. Estland 
14. Hviderusland 
15. Ukraine
16. Tjekkiet 
17. Slovak
18. Østrig 
19. Ungarn 
20. Tyskland
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21. Frankrig 
22. Storbritannien 

5. USA 

8. Tyrkiet 
 
 
 ttet mig endnu 
 

e år? 

ie 
r 

. Opleve naturen 
ano, golf, cykling, fiskeri) 

 

0. Kulturelle oplevelser (museer, udstillinger, slotte mm.) 
 ttraktioner (Forlystelsesparker, badeland  mm) 
 egivenheder (events, sports-arrangementer, festivaler) 
  mad-oplevelser 
  sneferie 
 lig 
 
  tilbud på rejse og overnatning 
 telivet, feste mm. 
 kelt have det sjovt 

olde ferie der 
 andet end Polen kan 
efolkning 
kert land 

i nu ændrer tidshorisonten til 2010-. Hvor sandsynligt er det 
? 

ert 
t 

23. Italien 
24. Spanien 
2
26. Kroatien 
27. Bulgarien 
2
29. Schweiz 
30. Andet. 
31. Har ikke beslu
32. Ved ikke 
 
Sp.20 Hvad er den væsentligste grund til at besøge (Indsæt land først 
nævnt) inden for de næste tr
 
1. Besøge famil
2. Besøge venne
3. Slappe af  
4. Se nye områder 
5
6. Aktiv-ferie (vandre, k
7. Sol & Strand 
8. Shopping
9. Storbyferie 
1
11. Opleve a
12. Opleve  b
13. Få gode
14. Ski- og
15. Børneven
16. Billigt 
17. Et godt
18. Opleve nat
19. Ganske en
20. Plejer at h
21. Byder på
22. Venlig b
23. Trygt, sik
24. Andet 
 
Sp. 21 Hvis v
så, at du vil rejse på ferie i  udlandet
 
1. Helt sikk
2. Sandsynlig
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3. Usandsynligt 
e   

rden  

usere lidt på Norden. 

u tænker på området Norden som feriemål, hvad er så det 
er dig ind? Probe: Er der mere? 

__________________________________________
_________ 

p 23. Jeg vil bede dig vurdere, hvor godt du kender en række rejsemål i 

e, Danmark, Island, Færøerne og Grøn-
nd. Du behøver ikke at have været i et eller flere af stederne for at have 

endskab. 
Du bedes svare ved hjælp af en skala fra 1 – 4, hvor 1 = Kender slet 

der meget godt. 
… 

t ikke 
get til  

til  godt 
ender 

meget godt 
5. Ved ikke 

4. Helt sikkert ikk
 
Fokus på No
 
Nu skal vi fok
 
Sp 22: Når d
første der fald

___________________________________________ Noter:___
_________
________________________
 
S
Norden, som feriesteder. Jeg kan oplyse dig om, at Norden består af Fin-
land, Sverige, Ålandsøerne, Norg
la
et godt eller dårligt k

ikke og 4 = Ken
Hvor godt kender Du
 
 1. Kender 2. Kender lidt 3. Kender 4. K

sle
no

Norden (samlet)      
m      

     
 
 
 

   

Dan ark 
Norge 
Sverige     
Finland     
Grønland     
Færøerne      
Island      
Åland   

 
Hvis svaret 1-2 i Sp 17 eller 1-2 i sp 21 

n år 2010 vil holde ferie i de 
.?   
synligt,  usandsynligt eller helt sikkert 

. Åland 

. Island 

 
Sp.24 Hvor sandsynligt er det, at du inde
lande og områder, jeg nu læser op
Du bedes svare helt sikkert,  sand
ikke. 
Intv: Læs op 
 
1. Finland 
2. Norge 
3
4. Sverige 
5. Danmark 
6
7. Færøerne 
8. Grønland 
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For hvert land der svares ”helt sikkert/sandsynligt” til i Sp 24. Det vil 
der 

ne væsentligste årsager til at besøge (Indsæt land 1) 
_______ inden år 2010? 

. Opleve naturen 

r, slotte mm.) 
11.

vents, sports-arrangementer, 

3. Få gode mad-oplevelser 
4. Ski- og snef

15. Børnevenlig

 godt tilbud på rejse og/eller overnatning 
leve natte ivet, feste m. 

ke enke t have det jovt 
r at hol  ferie der

yder på an et end Polen kan 
2. Venlig befolkning 

4. Andet 

rsager til at besøge (Indsæt land 2)  

 andre årsager? 

. Besøge familie 
enner 

af  
områder 

aturen 
 (vandre, kano, golf, cykling, fiskeri) 

trand 

 

sige op til 8 lande/områ
 
Sp.25 A Hvad er di
_
Probe: Andre grunde? 
 
1. Besøge familie 
2. Besøge venner 
3. Slappe af  
4. Se nye områder 
5
6. Aktiv-ferie (vandre, kano, golf, cykling, fiskeri) 
7. Sol & Strand 
8. Shopping 
9. Storbyferie 
10. Kulturelle oplevelser (museer, udstillinge

 Opleve særlige attraktioner (Forlystelsesparker, badeland  mm) 
12. Opleve særlige begivenheder (e

festivaler) 
1
1 erie 

 
16. Billigt 
17. Et
18. Op l m
19. Gans l  s
20. Pleje de  
21. B d
2
23. Trygt, sikkert land 
2

 
Sp.25 B. Hvad er dine væsentligste å
__________inden år 2010? 
Probe:
 
1
2. Besøge v
3. Slappe 
4. Se nye 
5. Opleve n
6. Aktiv-ferie
7. Sol & S
8. Shopping 
9. Storbyferie
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10. Kulturelle oplevelser 
11. Opleve attraktioner (Forlystelsesparker, badeland  mm) 

2. Opleve begivenheder (events, sports-arrangementer, festivaler) 

6. Billigt 
  rejse og/eller overnatning 
 t, feste mm. 
 elt have det sjovt 
 rie der 
 nd Polen kan 
 
 
 

let af svar i sp 

Stilles til alle 1500, der ikke blev screenet fra i SC1-SC2. 

lande som jeg nu læser op, er i dine øjne attraktive 
r naturbaserede ferier: Sig ja, hver gang jeg nævner et 

er attraktivt. Du må sige så mange eller så få som du synes. 

r attraktiv. 

e 
Færøerne 

d, Skotland, Wales) 
land 

de lande som jeg nu læser op, er i dine øjne attraktive 
 for aktive ferier: Sig ja, hver gang jeg nævner et land du 

Du må sige så mange eller så få som du synes. 

1
13. Få gode mad-oplevelser 
14. Ski- og sneferie 
15. Børnevenlig 
1
17. Et godt tilbud på
18. Opleve nattelive
19. Ganske enk
20. Plejer at holde fe
21. Byder på andet e
22. Venlig befolkning 
23. Trygt, sikkert land 
24. Andet: 
 
Derefter SP25C, 25D, 25 E, 25 F, 25G, 25H – alt efter antal
24. 
 

 
Sp 26. Hvilke af de 
som feriesteder fo
land du find
Roter landene. 
  Ja, E
Danmark 
Norge  
Sverige 
Finland 
Grønland 
Ålandsøern

Island 
Tyskland 
Storbritannien (Englan
Ir
Østrig 
Holland 
Slovakiet 
Tjekkiet 
Polen 
 
Sp 27.  Hvilke af 
som feriesteder
finder attraktivt. 
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Roter landene. 
  Ja, Er attraktiv. 
Danmark 
Norge  
Sverige 
Finland 
Grønland 
Ålandsøerne 
Færøerne 
Island 
Tyskland 
Storbritannien (England, Skotland, Wales) 

lovakiet 

n 

ne attraktive 
m feriesteder for city breaks/weekendferier: Sig ja, hver gang jeg 

Ja, Er attraktiv. 
anmark 

 
e 

d 
ien (England, Skotland, Wales) 

 
 

p 29. Hvilke af de lande som jeg nu læser op, er i dine øjne attraktive 

Irland 
Østrig 
Holland 
S
Tjekkiet 
Pole
 
Sp 28. Hvilke af de lande som jeg nu læser op, er i dine øj
so
nævner et land du finder attraktivt. Du må sige så mange eller så få som 
du synes. 
Roter landene. 

D
Norge  
Sverige 
Finland 
Grønland
Ålandsøern
Færøerne 
Island 
Tysklan
Storbritann
Irland 
Østrig 
Holland
Slovakiet
Tjekkiet 
Polen 
 
S
som feriesteder for Ski- eller sneferier: Sig ja, hver gang jeg nævner et 
land du finder attraktivt. Du må sige så mange eller så få som du synes. 
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Roter landene. 
  Ja, Er attraktiv. 
Danmark 
Norge  
Sverige 
Finland 
Grønland 
Ålandsøerne 
Færøerne 
Island 
Tyskland 
Italien 
Frankrig 

  

Østrig 
Schweiz 
Slovakiet 
Tjekkiet 
Polen 
 
Sp 30. Hvilke af de lande som jeg nu læser op, er i dine øjne attraktive 
som feriesteder for Kyst- og/eller badeferier: Sig ja, hver gang jeg næv-
ner et land du finder attraktivt. Du må sige så mange eller så få som du 
synes. 
Roter landene. 

Ja, Er attraktiv. 
Danmark 
Norge  
Sverige 
Finland 
Grønland 
Ålandsøerne 
Færøerne 
Island 
Tyskland 
Storbritannien (England, Skotland, Wales) 
Irland 
Italien 
Holland 
Frankrig 
Spanien 
Polen 
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Sp 31 – 34 stilles kun til dem, der har svaret helt sikkert eller sand-
nligt i sp. 24. Det vil sige resse i at rejse til et af de 

ande inden år 2010. 

vis en af dine næste ferierejser skulle gå til et af de nordiske 
ilken transport form ville du så benytte for at komme frem til 

en? 

vatbil 

ebil/Bus 
jse/Coach 

ge 
 båd 

rcykel 
det 

olen (fx færge eller fly) 
. Via Tyskland 

ltikum 

is en af dine næste ferierejser skulle gå til et af de nordiske lan-
 at bo på destinationen? 

hjem 
merhus/hytte 

nter/Ferielejlighedskompleks 

vat (hos venner/familie) 
 & Breakfast 

t 

is en af dine næste ferierejser skulle gå til et af de nordiske lan-
r ville du booke/køber din ferierejse? 

1. Jeg køber den ikke/booker den ikke i forvejen (men på destinationen, 
kører for eksempel i bil) 

2. I et rejsebureau i Polen 
3. I et rejsebureau i udlandet (fx Tyskland) 

sy har udtrykt inte
nordiske l
 
Sp 31. H
lande, hv
destination
 
1. Fly 
2. Pri
3. Tog 
4. Rut
5. Busre
6. Fær
7. Privat
8. Cykel 
9. Moto
10. An
 
Sp. 32. Hvilke rejseruter forventer du at benytte ud af Polen? Regner du 
med at rejse direkte til et af de nordiske lande eller via Polens nabolande 
fx Tyskland eller de baltiske lande? 
 
1. Direkte fra P
2
3. Via Ba
 
Sp33. Hv
de, hvordan ville du så foretrække
 
1. Hotel 
2. Vandre
3. Som
4. Feriece
5. Telt/Campingvogn 
6. Pri
7. Bed
8. Ande
 
Sp.34 Hv
de, hvo
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4. På Internettet 
5. I flyselskabet/Færgeselskabet/togselskabet 
6. Andet 
 
SP XX – Stilles til de 75 pct., der blev screenet fra i SC 1 – SC 
2. 
 
Forventer du at afholde en ferierejse inden for de næste tre år, altså i 

05 eller 2006? 

mografi) 
emografi) 

i  lande forventer du at besøge inden for de kommende tre 
 

 
ke at besøge andre lande 

. Åland 

. Færøerne 

1. Litauen 
  
 
 
 
 
 
 
  

0. Tyskland 

3. Italien 
 

25. 
 
 

2004, 20
 
1. Ja 
2. Nej (gå til de
3. Ved ikke (gå til d
 
Hv s Ja. Hvilke
år?
Intv: Læs ikke op
Forventer ik
 
1. Norden 
2. Finland 
3. Norge 
4
5. Sverige 
6. Danmark 
7. Island 
8
9. Grønland 
10. Rusland 
1
12. Letland
13. Estland 
14. Hviderusland 
15. Ukraine 
16. Tjekkiet 
17. Slovakiet 
18. Østrig 
19. Ungarn
2
21. Frankrig 
22. Storbritannien 
2
24. Spanien 

USA 
26. Kroatien 
27. Bulgarien 
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28. Tyrkiet  
 

øn:  

46-60 år 

 

ørn mellem 7-14 
r 
-19 år 

t ner i husstanden: 
1 person 
2 personer 
3 personer 
4 personer 
5 personer eller flere 

Ugift 
Gift/samboende 

imeres i forhold til polske normer 
I arbejde 
 Offentlig ansat 
 Privat ansat 
Ikke i arbejde 
 Studerende 
 Arbejdsløs 

Pensionist 
 mm. 

e (senest afsluttede) 
 Grundskole 

Gymnasium 

29. Schweiz 
30. Andet. 
 
Demografiske kriterier 
 
K
 Mand 
 Kvinde 
 
Alder: 
 18-30 år 
 31-45 år 
 
 61 år eller derover 
 
Børn i husstanden:
 Børn til og med 6 år 
B
Børn 18-19 å
Ingen børn 0
 
An al perso
 
 
 
 
 
 
Civil status 
 
 
 
Erhverv – opt
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Uddannels
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  Kort videregående 
 Lang videregående 

 indkomst 
 Fornuftige kategorier 

usstandens årlige feriebudget 
 Fornuftige kategorier 

region 

 
Husstandens
 
 
H
 
 
Bil i husstanden 
 
Bopæls
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