Antallet af udenlandske turister der rejste til Spanien i 2011
7,6 % flere udenlandske turister valgte Spanien i 2011.
I 2011 valgte 56,7mio. udenlandske turister at rejse til Spanien for at holde ferie. Det udgjorde en stigning på
7,6 % i forhold til antallet af turister, der valgte Spanien som deres rejsemål i 2010. Ud af disse var 3,9mio.
turister fra de nordiske lande, hvilket svarer til en stigning på 8,7 % i forhold til antallet i 2010.
I 2011 rejste i alt 921.048 danske turister til Spanien og de danske turister udgjorde dermed næsten en
fjerdedel af det samlede antal turister fra de nordiske lande. Dog faldt antallet af danske turister i 2011 med
1,8 % i forhold til året før.
De udenlandske turisters forbrug i Spanien
Fra januar til december 2011 havde de udenlandske turister i Spanien et samlet forbrug på 393 milliard kr.,
hvilket var 7,9 % mere end i 2010. Fordelt ud på turisterne svarer dette til et forbrug på 6.958kr
gennemsnitligt pr. turist og til 760kr gennemsnitligt pr. dag, hvilket er en stigning på henholdsvis 0,2 % og 4,6
% fra 2010 til 2011. Turisterne fra de nordiske lande havde et forbrug på 34 milliard kr. i 2011, og de var
derfor den gruppe turister med den fjerde højeste turist forbrug næstefter Storbritannien, Tyskland og
Frankrig. Forbruget for de nordiske turister steg med 12,8 % fra 2010 til 2011, og de repræsenterede dermed
den turist nationalitet med størst stigning i turist forbruget mellem 2010 og 2011. De nordiske turister var
samtidigt også dem, der i 2011 i gennemsnit brugte flest penge i Spanien, da beløbet her lå på 8.813kr pr.
turist og på 894kr i gennemsnit pr. dag.
Flypassagerer fra danske til spanske lufthavne
I 2011 modtog de spanske lufthavne 1.098.709 passagerer fra danske lufthavne, hvorimod tallet var
1.092.543 i 2010. Det svarer til en stigning på 0,6 %. Disse passagerer bestod både af danskere og passagerer
fra andre nordiske lande, såvel som af andre gennemrejsende nationaliteter. Barcelona var den lufthavn, der
modtog flest passagerer fra Danmark med 201.917 i 2011 og derefter følger Mallorca med 171.129, Malaga
med 161.890, Madrid med 154.202 og Gran Canaria med 151.852 passagerer.
Efter Spanairs konkurs har adskillige andre flyselskaber stået klar til at overtage ruterne. Det siges at SAS
ønsker at øge frekvensen på Madrid, dog endnu ikke på de daglige afgange. Iberia har planer om at indsætte
større fly på ruten, og Easyjet vil indsætte fem ugentlige fly mellem København og Madrid fra maj i år.
Vueling er straks begyndt at være klar med flere ugentlige afgange mellem Barcelona og København.
For yderligere information, benyt venligst følgende link: Spain.info
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