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Slik finner du de billigste restplassene 
Drømmer du om å reise veldig billig til Syden? 

Da kan en restplass være løsningen. I denne guiden får du 11 gode råd som kan hjelpe deg med å finne de 

billigste reisene og kanskje spare flere tusen kroner. 

Men aller først litt om hva en restplass er. For når du vet det, får du større utbytte av rådene i denne 

guiden. 

Restplasser er i de aller fleste tilfeller reiser som reiseselskapene ikke har fått solgt – og ikke bare reiser 

som har blitt avbestilt og derfor tilgjengelige i siste liten. Man kan også kalle restplasser for tilbudsreiser.   

Når avreisedatoen nærmer seg og det fortsatt er ledige plasser, setter reiseselskapene i mange tilfeller 

prisen på reisene ned for å få dem solgt. Det er da du kan gjøre et kupp. 

De største prisnedsettelsene får man som regel 1–10 dager før avreise, men ofte settes prisene ned enda 

tidligere.  

 

Jeg håper denne guiden kan hjelpe deg med å finne en god og billig restplass. 

 

Vennlige feriehilsener 

 

Ole Stouby 

Direktør 
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1. Restplassene er billigst når solen skinner i Norge 

Når det gelder restplasser, er hovedregelen som følger: 

* Hvis været er fint, faller prisen.  

* Hvis været er dårlig, stiger prisen. 

Det er selvfølgelig ganske logisk. Når været er dårlig i Norge, er etterspørselen etter reiser til utlandet høy. 

Og derfor setter reiseselskapene prisen på restplasser opp. 

Hvis været er fint i Norge, skjer det motsatte. 

Prisene kan endre seg fra dag til dag når det skjer endringer i værmeldingen. Du bør derfor slå raskt til når 

du ser et tilbud hvor både fasiliteter og pris passer dine ønsker. 

 

 

2. Søk fra flere avreiselufthavner gir større utvalg 

Når du søker avreise fra flere forskjellige lufthavner, er det større sjanse for at du finner de billigste og 

beste restplassene. 

Ofte kan det være mange penger å spare på å fly fra én lufthavn i stedet for fra en annen. Og du øker også 

ofte antallet reisemål du kan velge mellom. 

I Travelmarkets søkemotorer med restplasser kan du søke avreise fra flere lufthavnene i ett søk.  

3. Flere forskjellige reisemål = større sjanse for gode tilbud 

Det er mange fantastiske ferieopplevelser å utforske rundt omkring i verden. Og hvis du vil reise billigst 

mulig, er det en fordel om du ikke bare vil reise til f.eks. din favorittøy i Hellas. 

Utvid søket med flest mulig reisemål, så vil du få mange flere gode tilbud. 

Hvis du drømmer om en eksotisk restplass, er blant annet land som Egypt og Marokko ofte billige i 

lavsesongen. 

Se alle restplasser her.  

https://www.travelmarket.no/restplasser.cfm?utm_source=restplasser-ebog&utm_medium=restplasser-ebog&utm_campaign=restplasser-ebog
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4. Reis utenom skolenes ferier, og spar mange penger 

Hvis du kan, så reis utenom skolenes ferier. På den måten kan du spare MANGE penger. 

I sommerferien, høstferien, juleferien, vinterferien og påskeferien kan prisene på restplasser ofte være 

dobbelt så høye som i andre uker. 

Hvorfor er det slik? Årsaken er enkel. Når det ikke er så mange som reiser, faller prisen på reiser. 

 

 
 

5. Flytt reisen et par dager, og spar penger 

Tidligere hadde nesten alle flyvninger med sol- og badegjester avreise i helgen. Man var borte i 7 dager, og 

kom hjem helgen etter.  

Slik er det ikke lenger. Stadig flere sol- og badeferier har nå avreise på forskjellige ukedager. Og lengden på 

ferien kan for eksempel være 5, 6, 9 eller 10 dager.  

Hvis du reiser et par dager før skoleferien starter, kan du ofte spare en del penger. 

Det samme skjer hvis du sørger for at ferien din slutter et par dager etter at skolene er startet igjen. 

 

6. Overvei en uspesifisert reise 

En uspesifisert reise innebærer at du ikke får vite hvilket hotell du skal bo på når du bestiller reisen. 

Du kan være heldig og nyte en komfortabel ferie på et 4-stjerners hotell rett ved stranden. Men du kan 

også havne på et 2-stjerners hotell uten svømmebasseng. 

Hvis du kan leve med denne usikkerheten, kan du ofte reise veldig billig. 
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7. Få en ukes ekstra ferie for et lite pristillegg 

I lavsesongen kan du være heldig og oppleve at en 2-ukers ferie koster det samme som en 1-ukes ferie. 

Noen ganger kan prisforskjellen være veldig liten. 

Sjekk dette før du bestiller. Kanskje kan du slappe av en ekstra uke ved stranden for et veldig lite pristillegg. 

Har du mulighet til å starte ferien slik at første eller siste uke er utenom skolenes sommerferie? Hvis ja, blir 

prisen på reisen ofte vesentlig lavere. Prisen er nemlig mye lavere når perioden regnes som lavsesong. 

 

 

 

8. Få All Inclusive for et lite pristillegg 

I likhet med 2-ukers ferier, kan All Inclusive av og til kjøpes for et veldig lite pristillegg. Så husk å ta med All 

Inclusive-reiser i søket. 

Med All Inclusive får du bedre kontroll over feriebudsjettet. Årsaken er at alle − eller de aller fleste − 

utgifter til mat og drikke på hotellet er inkludert i reisens pris. 

Les mer i artikkelen: All Inclusive – 6 gode råd, 7 fordeler og 3 ulemper  

https://www.travelmarket.no/blog/all-inclusive-gode-raad-fordeler-ulemper/?utm_source=restplasser-ebog&utm_medium=restplasser-ebog&utm_campaign=restplasser-ebog
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9. Sammenlign priser fra alle reisebyråene på Travelmarket.no 

Nå tenker du kanskje at alt det ovenstående er vel og bra. Men det kommer til å ta mange timer å sjekke 

alle reiseselskapenes nettsteder og tilpasse søkene igjen og igjen. 

Det behøver du heldigvis ikke – for det gjør vi for deg her på Travelmarket. 

Når du bruker våre søkemotorer for restplasser, søker vi priser fra alle de store reiseselskapene i Norge for 

deg. Og du behøver bare å foreta ett søk for å få en oversikt over hele markedet. 

Start søket etter restplasser her  

 

10. Overvåk prisen med en prisagent, og slå til når prisen er lav  
Hvis du er ute i god tid, er det en god idé å opprette en prisagent som holder øye med prisen på restplasser 

for deg. 

På Travelmarket kan du få en daglig e-post med de nyeste prisene på akkurat den reisen du har bedt 

agenten om å overvåke. Og det er helt gratis å opprette en prisagent. 

Opprett din charterprisagent her  

 

 
 

  

https://www.travelmarket.no/restplasser.cfm?utm_source=restplasser-ebog&utm_medium=restplasser-ebog&utm_campaign=restplasser-ebog
https://www.travelmarket.no/restplasser.cfm?utm_source=restplasser-ebog&utm_medium=restplasser-ebog&utm_campaign=restplasser-ebog
https://www.travelmarket.no/?bcharterpriceagent=1&utm_source=restplasser-ebog&utm_medium=restplasser-ebog&utm_campaign=restplasser-ebog
https://www.travelmarket.no/?bcharterpriceagent=1&utm_source=restplasser-ebog&utm_medium=restplasser-ebog&utm_campaign=restplasser-ebog
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11. Litt om Ole Stouby, som har skrevet denne guiden 
 

 

Ole Stouby er et kjent navn i den skandinaviske reiselivsbransjen, og er en av de mest brukte kildene når de 

største danske mediene søker etter innsikt i reise- og flybransjen. Ole bidrar også jevnlig til norske og 

svenske medier. 

Ole jobbet i ulike stillinger i reiselivsbransjen frem til han startet Travelmarket, som var den første 

skandinaviske forbrukerportalen og prissammenligningssiden for reiser. 

Det var i 1996, og Ole har dermed mer enn 25 års online erfaring med reiselivsbransjen. 

I tillegg til å være direktør for Travelmarket, er Ole styreleder for Travelmedia Nordic A/S, som publiserer 

reisebransjemediene Standby.dk og Checkin.dk i Danmark. 

Forbrukerne i fokus i mer enn 25 år 

Helt siden Travelmarket gikk online i 1996, har målet vært å hjelpe dansker, svensker og nordmenn med å 

finne de beste og billigste reisene. Det er det fortsatt. Med ett søk kan forbrukerne sammenligne alle 

flybilletter og pakkereiser, og på den måten får man den beste oversikten i markedet.  

Målet med Travelmarket har aldri vært å selv selge reiser, men å henvise forbrukere til det reiseselskapet 

som best oppfyller den enkeltes krav og ønsker. 

Ofte sitert i store danske medier 

Når de største danske mediene søker etter ekspertkunnskap om reise- og flybransjen, er det ofte Ole 

Stouby som blir spurt om prisutvikling, trender i markedet osv. 

Ole har flere ganger uttalt seg til store danske medier som DR, TV2, Jyllandsposten, Berlingske, Ekstra 

Bladet, BT og Politiken. 

Se eksempler på Oles uttalelser her 

 

 

https://www.travelmarket.dk/presse/udvalgte-presseomtaler-travelmarket.cfm?utm_source=restplasser-ebog&utm_medium=restplasser-ebog&utm_campaign=restplasser-ebog

