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Seniorer rejser på livet løs  
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Der er ingen tvivl om de danske seniorers rejseglæde, og de er derfor en gruppe rejsende, der 

tiltrækker stor opmærksomhed fra destinationer og rejsebureauer. Seniorerne har nemlig 

appetit på livet og vil ud at opleve verden, fortæller Mads Sand, sekretariatschef for Dansk 

Turismefremme. 

Hvis du forestiller dig en senior som en ældre person, der alene sidder ved et bord med kaffe i 

den ene hånd og et stykke wienerbrød i den anden, tager du grueligt fejl – om end de stadig 

findes. ”Nutidens seniorer vil hellere bruge tiden på at rejse og udvikle sig selv, efter at 

børnene er blevet voksne, og der er meget mere fritid og dermed større frihed til at udfolde 

sig selv,” udtaler Mads Sand, der driver Destination Hærvejen og indgår i tæt samarbejde 

med omkring 300 virksomheder om udviklingen af aktive ferie af høj kvalitet.   

Seniorer vil opleve verden 

Danske seniorer går målrettet efter det gode liv, hvor restauranter, ny viden og nærvær står 

højt på listen. ”Seniorer har en anden form for overskud end resten af befolkningen, hvorfor 

de prioriterer tid og nærvær højt, og de har en større fokus på fordybelse på deres rejser,” 

siger Mads Sand. Rejserne omfatter også de korte af slagsen, som ældre mennesker er blevet 

bedre til at begive sig ud på, herunder de enkelte overnatninger rundt i landet og i de store 

byer rundt omkring i Europa. Det hænger sammen med, at der er kommet flere seniorvenlige 

destinationer med god kvalitet, og den ældre målgruppe, der går meget op i kvalitet, er ofte 

parate til at betale ekstra for at få den.    

Danske seniorer har Europarekord  
 

Kigger man på rejsemønstret for seniorer i Europa, er den danske gruppe faktisk blandt dem, 

der rejser allermest. En opgørelse fra Kommunernes Landsforening viser, at en tredjedel af 

danske ældre på 65 år eller derover havde mindst en overnatning i udlandet i 2014. Til 

sammenligning var det knap en ud af ti fra den samme aldersgruppe i resten af Europa, som 

gennemsnitligt havde fået en overnatning i udlandet. Ifølge Mads Sand vil rejseaktiviteten 

kun være stigende i de kommende år, fordi de danske seniorer generelt er mere rejsevante, 

rørige, økonomisk velstillede og sprogligt skarpe, hvilket alle er faktorer, der giver 

rejselysten frit spil. De 50 plus rejser verden tyndt, og intet tyder på, at det vil ændre sig i 

fremtiden. Det er klare tendenser, som Mads Sand ikke lægger skjul på, at de i turistbranchen 

er rigtig glade for - og som bestemt er med til at styrke kvaliteten og oplevelsesmulighederne, 

også uden for højsæsonen. 


