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7 ting du kan gøre for at redde sommerturismen
– og selv få noget ud af det…
Sommerferien er lige om hjørnet. Grænseåbning er på alles læber, men det er
stadig svært at spå om sommervejret og sommerferien i det hele taget. Ét er
sikkert, danskerne kan selv gøre en enorm forskel til sommer. Her er Dansk
Erhvervs 7 anbefalinger til alle danskere om at slå to fluer med ét smæk: udvis
samfundssind og vær med til at redde turisme- og oplevelseserhvervet.
1. Book direkte
Når du booker direkte hos fx et hotel, så går pengene ubeskåret til det sted, hvor
du skal overnatte frem for til en udenlandsk bookingportal. Afbestillingsmuligheder er ofte også bedre, når du booker direkte.
2. Spred ferieglæden ud
Juli er den måned, hvor flest danskere holder sommerferie. Derfor er der ekstra
rift om feriehuse, men stadig god plads på fx camping og på hoteller. Vær strategisk: book ferie i august, juni eller september, hvor du kan få ekstra gode deals.
3. Hygge i hovedstaden
Gå på opdagelse i København til sommer, hvor der vil være gode deals at få på de
mange hoteller, der normalt har mange udenlandske gæster.
4. Boost dit sommerliv med oplevelser
Danmark bugner af små og store kulturtilbud og oplevelser. Er der et museum i
nærheden du aldrig har fået besøgt? Hvornår var du sidst i en zoologisk have?
5. Ø-hop i Danmark
Danmark er rig på øer. Besøg mindst en ø i år eller tag på ø-hop, hvor du får et stempel i Ø-passet, hver gang du lander på en ny ø.
6. Få et hjemmekontor ude
Forsød dit kontorliv til sommer. På udvalgte hoteller er værelser transformeret til
kontorpladser, så du kan arbejde i fred og ro og få frokosten leveret af roomservice.
7. Lej dit sommerhus ud
Står dit sommerhus tomt store dele af året? Flere steder i Danmark mangler der
sommerhuse til udlejning. Husk at sommerhuse hitter hele året – også til efterårs- og juleferier. De første knap 42.000 kr. af lejeindtægten er skattefri.
Og sidst, men ikke mindst: husk at nys i ærmet og vask dine hænder.
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