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REJSE – TIP: Hvordan arrangerer man en billig rejse? 

Jeg bliver tit spurgt: Kan du ikke lige finde en billig rejse til mig/os? Det synes, jeg er rigtig sjovt, men andre kan jo 

lige så godt lære det selv. 

Grundlæggende vil jeg dog sige, at jeg ikke gør som de fleste, der først finder en rejseperiode samt en destination, og 

derefter går i gang med at finde tilbud. Det lader sig sjældent gøre at finde noget billigt på den måde. Hvis byen 

f.eks. skal huse en stor kongres / udstilling i samme periode, bliver både fly og hotel meget dyrt.  

Jeg gør det helt anderledes. Jeg gør således: 

Jeg er altid på jagt efter en billig flyvetur, og den finder jeg ofte via Københavns Lufthavns hjemmeside. I dagligdagen 

glemmer vi rejsende det, men lufthavnen er jo en børsnoteret virksomhed. Som alle andre virksomheder ”praler” 

den derfor med nye ordrer. Jeg  kigger dagligt på deres hjemmeside efter deres nye aftaler med flyselskaber om at 

åbne nye ruter fra/til lufthavnen. Find dem i forsidens venstremenu under ”Nyheder”. 

Check om der på destinationen skulle være noget interessant at foretage i den pågældende by med tilhørende 

opland. Teater, opera, museer, fodbold, god vin/mad eller hvad man nu interesserer sig for. 

Du kan selvfølgelig også tilmelde dig nyhedsbreve hos SAS, EasyJet (hvis du klikker, skal du selv finde tilbage til denne 

side), Norwegian eller andre steder, men på den anden måde får du ofte ”tomme fly at vælge pladser og priser i”. Og 

det er billigere. 

Hvis du finder en billig ny rute eller et godt tilbud, så kig i din kalender, om det skulle være muligt at finde et 

tidspunkt at tage af sted – check eventuelt DMI’s hjemmeside om, hvorvidt vejret er OK på destinationen i perioden. 

Det kan f.eks. sne meget i Milano, og man havde måske tænkt en kop kaffe på et lille torv under turen.  

Når du har tastet f.eks. ”Porto” ind i søgefeltet, så kan du sammenligne med det danske vejr. Nederst på siden 

(stadig dén med ”Porto”) kan du finde ”Sammenlign med danske klimadata”. HUSK at alle temperaturer er dag- / 

natgennemsnit og IKKE højeste / laveste temperatur. 

HVIS fly, kalender(e) og vejr passer fint, så fortsætter jeg med at finde et hotel. Her bruger jeg typisk Priceline (hvor 

man kan forhandle priser, og dét er rigtig skægt, men man skal have god tid til rejsen), Expedia eller større 

hotelkæder som Accorhotels eller Radisson. Husk at sikre dig hvorvidt prisen er eksklusive eller inklusive moms / 

VAT, og om den er med / uden morgenmad. 

Når du har overblik over fly og hotelpris  via f.eks. de nævnte sider, så skal du dobbeltchecke priserne via 

flyselskabets eller hotellets egen hjemmeside eller andre steder. Der ER skam tilfælde, hvor priserne mod 

forventning er billigere på selskabernes egne hjemmesider. 

Sluttelig bestiller du fly og hotel - hver for sig eller i en pakke – alt efter hvad der bedst kan betale sig. 

Hvis du skal flyve langt, så bør du måske også skele til, om du ved at give nogle få hundrede kroner ekstra kan skaffe 

dig en gratis flyvebillet til f.eks. London via et lidt dyrere flyselskabs bonusprogram.  

Samtidig bør du på Seatguru checke, om der er rimelig benplads hos det selskab, du overvejer at flyve med. For 

nogle få hundrede kroner kan du måske få bedre plads. På en flyvning i Europa bør der være 31-32 tommer (”31”- 

”32”: Afstanden måles altid i tommer). Til andre kontinenter bør der være ”32” til ”34”, ellers får du en flyvetur, ”du 

vil huske” i mange år. Generelt er SAS blandt ”de gode” uden at toppe. 

Biler finder jeg altid via Compare Cheap Carhire. 

Du kan finde flere konkrete tips på de øvrige menupunkter om fly, tog, bus, hotel, pakkerejser m.m. på fixen.dk/rejse 
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