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8. oktober 2019
PRESSEMEDDELELSE 

Bornholm er også Europas næstbedste 
ferieø om vinteren 
Verdens største rejsemagasin Condé Nast Traveler har netop kåret Bornholm til Europas 
næstbedste ferieø. Driftige bornholmere vil den kommende vinter insistere på at holde 
solskinsøen åbent hele vinteren, og samtidig varsler Bornholmslinjen vildt vinterudsalg på 
færgebilletter til Bornholm. 

Bornholm er populær som aldrig før. Turisterne har hele året valfartet til øen, som netop er blevet 
kåret til Europas næstbedste ferieø. Bornholm er dog langt mere end en populær sommerø. Bornholm 
har nemlig masser at byde på i den kolde årstid – og denne gang vil store dele af Bornholm være klar 
til vinter-turisterne. 

I Svaneke har op mod 20 butikker valgt at trække vintertæppet af Bornholm og holde vinter-åbent. 

”Vi har snakket om dette i rigtigt mange år nu. Jeg tror på, at lige nu har vi chancen for faktisk at få 
succes med at fjerne begreber som lav- og højsæson – fremover snakker vi bare om sæson, siger Jens 
Borup Pedersen fra Restaurant Svaneke Bryghus”. 

Og turen dertil bliver historisk billig. Prisen på mere end 100.000 billetter sættes fra uge 44 og resten 
af året ned til bare 99 kroner for en bil inklusive fem personer.  

Den unikke natur på Bornholm er altid åben, og også øens kulturliv vil slå dørene op til arbejdende 
værksteder, madskoler, bisonture og museer, så vintergæsterne har gode tilbud at vælge imellem, 
ligesom de kan vælge mellem Bornholms mange gode overnatningssteder og restauranter. 

Årsagen til optimismen på Bornholm er, at op mod 20 procent flere gæster det seneste år har taget 
turen til Bornholm.  

”Måske kan Bornholm blive Europas bedste vinter-ferieø. Vi tror på det, og byder ind med så billige 
billetter, at alle kan være med”, siger Bornholmslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard. 

De mere end 100.000 billetter sælges efter først-til-mølle-princippet. De 99 kroner er for en bil 
inklusive fem personer på ruten mellem Rønne og Ystad. Turen mellem Rønne og Køge koster 199 
kroner. 

For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper Maack på 
20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk  
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