
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

La meg hjelpe deg med å finne den beste og billigste 

sol- og badeferien  
 

Hvert år flyr hundretusenvis av nordmenn på ferie, og mange av reisene går til 

Syden. Hvordan skaffer du deg den beste og billigste ferien? 

Det får du tips om i denne guiden. 

 
Inntil for 10 år siden var den klassiske charterreisen løsningen de aller fleste valgte når de skulle reise 

til Syden. Siden er pakkereiser med rutefly også blitt veldig populære, fordi mange flyselskaper nå flyr 

til de mest etterspurte charterreisemålene. 

 

De aller fleste rådene i denne boken kan brukes uansett hvilken av de to ferieformene du velger. I 

boken forteller jeg om fordeler og ulemper ved begge ferieformene. 

 

Vennlige feriehilsener 

 

Ole Stouby 

Direktør 
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Hvor bør jeg reise fra og til? 

Klassiske og nye reisedestinasjoner for sol- og badeferie 
I sommerperioden går langt de fleste feriereiser til Sør-Europa. Destinasjoner som Kreta, Rhodos, 

Mallorca, Costa del Sol, Egypt, Tyrkia, Malta, Kypros og Bulgaria er de mest populære reisemålene. 

Om vinteren er Kanariøyene veldig populære, men mange reiser også til Madeira, Egypt, Kapp Verde, 

Thailand, Dubai, Maldivene og andre mer eksotiske destinasjoner. 

Hvis du vil prøve noe nytt og annerledes, kan du for eksempel reise til en av de mer uspolerte greske 

øyene eller en idyllisk kystby på det greske fastlandet. Eller du kan velge å reise på ferie til Balkan: 

Kroatia er et kjent reisemål, men også Albania og Montenegro har flotte strender ved Adriaterhavet. 

Velg den beste badebyen på en av de populære reisedestinasjonene 

Det er mange helt fantastiske reisemål du kan velge å dra på sol- og badeferie til. Hver enkelt 

destinasjon har sine egne særpreg, styrker og svakheter. 

Noen steder er det fantastiske strender – andre steder ikke så fine. Noen steder er du i nærheten av 

spennende attraksjoner – andre steder, for eksempel på små uspolerte øyer – er den eneste 

severdigheten selve øya. Noen steder er fredelige og rolige – andre steder er det massevis av 

underholdning med liv og røre døgnet rundt. Og så er det noen få steder hvor du kan få nesten alt 

dette på én gang. 

Kanskje du og de du reiser sammen med har forskjellige ønsker knyttet til valg av feriested. Kanskje 

dere alle kan få oppfylt ferieønskene deres ved å gjøre litt research.  

Søk flere destinasjoner for å finne de billigste reisene 

Når du søker etter en sol- og badeferie, er det lurt å sjekke flere forskjellige reisemål. Det kan nemlig 

være penger å spare hvis du velger mellom flere forskjellige destinasjoner.  
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Vær åpen – kanskje en reise til et nytt land eller et nytt sted vil gi deg noen fantastiske nye 

ferieopplevelser. 

Lag eventuelt en liste over dine ønsker for ferien. Søk og velg deretter blant stedene som oppfyller 

ønskene dine. Jo færre krav du har, jo større er sjansen for å finne en billig sol- og badeferie. 

 

Søk avreise fra flere lufthavner 

Det er flere grunner til at du bør søke avreise fra flere forskjellige lufthavner når du skal finne en sol- 

og badeferie: 

1. En reise kan være billigere fra en annen lufthavn enn den nærmest der du bor. 

2. En reise kan være utsolgt fra én lufthavn, men ledig fra en annen. 

3. Når du søker reiser fra flere lufthavner, vil tilbudet av reiser være større og mer variert. 

4. Sjansen for å finne en billig reise blir mye større når du legger inn flere avreiselufthavner i 

søket. 

Start derfor med et åpent søk med flere avreiselufthavner for å få en oversikt. Tilpass deretter søket 

ved å bruke filterfunksjonen til du har funnet den sol- og badeferien du kunne tenke deg å kjøpe. 
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Sjekk også priser fra Sverige 

Hvis du er villig til å fly fra Gøteborg, Stockholm eller andre lufthavner i Sverige, er det noen ganger 

gode muligheter for å spare penger.  

Dette er spesielt tilfellet i skolenes høstferie og skolenes vinterferie. I disse periodene stiger prisene i 

Norge. Men de stiger ikke i Sverige, for skolene i Sverige har ikke ferie på samme tid. 

 
 

Derfor kan det være en god idé å undersøke priser hos charterselskaper i Sverige. Noen ganger er det 

billigere å reise fra Stockholm eller andre lufthavner i Sverige enn det er å reise fra norske lufthavner. 

Sammenlign priser fra svenske reiseselskaper her. 

 

 

  

https://www.travelmarket.se/charterresor.cfm?utm_source=solferie-ebog&utm_medium=solferie-ebog&utm_campaign=solferie-ebog
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Når bør jeg reise på sol- og badeferie? 
Reis når det er billigst 

Hvis du har mulighet til det, kan du ofte reise mye billigere utenom skolenes ferier. 

Etterspørselen er mindre, og derfor behøver du ofte å betale bare 50 % av prisen hvis du reiser i mai 

eller september i forhold til i juli. Hvis du kan reise i juni, før skolenes sommerferie starter, eller i 

august, rett etter at skoleferien slutter, er det også billigere.  

Tilsvarende koster uke 8 og 9 og uke 41 og 42 (skolenes vinterferie og høstferie) mye mer enn ukene 

før og etter disse høysesongukene. Det samme gjelder påske og jul/nyttår, også her er ukene før og 

etter mye billigere. 

Hvis du velger en reise med rutefly, kan det noen ganger være mange penger å spare på å reise bare 

et par dager før en av skoleferiene begynner. 

 

Reis når det er færrest turister på reisemålet 
Hvis du er lei av å måtte kjempe om den siste solsengen på stranden eller for å få en plass ved 

svømmebassenget, er det en god idé å reise utenom høysesongen. 

I lavsesongen vil det også være bedre plass på restaurantene. Og personalet på hoteller, restauranter 

og turistattraksjoner vil oftest være mindre stresset og i bedre humør. 

Du må imidlertid være oppmerksom på at selv om det ikke er høysesong i Norge, kan det være 

mange reisende fra andre land på et reisemål. For eksempel er august høysesong i flere europeiske 

land. 

 

Finn et reisemål hvor været passer perfekt for deg 

Avslapning på stranden eller ved svømmebassenget og masse sol og varme. Det er det de fleste 
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ønsker seg når de drar på ferie til Syden. Men hvor varmt vil du at det skal være? Kan det bli for 

varmt for deg og familien? Og hvor er det varmt hvis du vil reise om vinteren, om våren eller om 

høsten?  

Det kan være vanskelig å vite hvilke reisemål som har et klima som passer perfekt for akkurat deg. 

For å hjelpe deg med valg av reisedestinasjon, har vi skrevet 10 omfattende guider som forteller deg 

hvilke reisemål som er de beste å besøke i 10 av årets måneder. 

Se oversikten med våre varmeguider her  

 

 

 

  

https://www.travelmarket.no/blog/varmeguiden/?utm_source=solferie-ebog&utm_medium=solferie-ebog&utm_campaign=solferie-ebog
https://www.travelmarket.no/blog/varmeguiden/?utm_source=solferie-ebog&utm_medium=solferie-ebog&utm_campaign=solferie-ebog
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Når bør jeg bestille sol- og badeferien? 

Bestill i god tid – så får du det du vil 
Har du noen krav til hotell som bare MÅ oppfyles? Eller vil du bo på ett bestemt hotell?  

 

Da er det lurt å bestille sol- og badeferien din i god tid. Hvis du bestiller tidlig, er utvalget størst. Og 

du kan sikre deg akkurat det hotellet eller den leiligheten du ønsker til en rimelig pris. 

Det er også en god idé å bestille ferien tidlig hvis dere er en familie med barn, eller reiser i en større 

gruppe.  

Hvis du skal reise i skolenes sommerferie, kan det være lurt å bestille allerede i januar. Tradisjonelt 

bestiller mange årets sommerferie i januar, og mange reiser selges til gode priser i januar. 

Ta sjansen, velg en restplass 
En restplass er en reise som et reiseselskap ikke har fått solgt. Derfor reduserer reiseselskapet prisen 

for reisen. Den aller vanligste grunnen til at prisen settes ned, er at det er kort tid til avreise. 

Hvis du velger en restplass og det bare er kort tid til avreise, er utvalget ofte begrenset. Alt kan være 

utsolgt på noen destinasjoner og hoteller. Derfor kan du ikke regne med å kunne velge akkurat det du 

ønsker deg. Til gjengjeld kan du være heldig og spare mange penger. 

Men det kan også gå den motsatte veien – nemlig at prisen på reisen stiger jo nærmere avreise du 

kommer.  

Prisen på restplasser er veldig avhengig av været i Norge. Hvis det er fint vær i Norge, faller 

etterspørselen og prisen på restplasser blir lavere. Hvis det er dårlig vær i Norge, stiger etterspørslene 

og restplassene blir dyrere. 

Det finnes restplasser med både spesifisert og uspesifisert hotell. Forskjellen på de to alternativene 

kan du lese om lenger nede i guiden. 
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Hvilken type sol- og badeferie bør jeg velge? 
Reiseselskapene som er inkludert i Travelmarkets søkemotorer, kan deles inn i charterselskaper, som 

selv eier eller leier flyet, og selskaper som arrangerer pakkereiser med rutefly.  

Vær oppmerksom på at noen charterselskaper også tilbyr pakkereiser med rutefly. 

 

Hva er en charterferie? 

En charterferie er en ferie som er kjøpt fra et charterselskap. På en charterferie flyr du med et fly som 

enten er eid eller leaset av charterselskapet, og du bor på et hotell som charterselskapet har bestilt 

for deg. Eksempler på charterselskaper er Ving, TUI, Apollo, Detur og Nazar. 

Hva er inkludert i en charterreise? 

I ”gamle dager” var følgende inkludert i prisen på en charterreise: 

• Transfer 

• Setevalg 

• Mat på flyreisen 

• En stor koffert 

• Plass i et chartret fly med kun andre chartergjester 

• Norske reiseguider på reisemålet 

• Frokost 

I dag er det mer komplisert.  

Nesten uansett hvilket selskap du velger å reise med, må du ofte betale ekstra for mat på flyet, 

innsjekket bagasje (håndbagasje er ofte inkludert), transport til- og fra hotellet samt andre tjenester 

og fasiliteter. 
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Å reise med et charterselskap har mange fordeler: 

• Det er ofte trygt og enkelt. 

• Det er vanligvis guider på destinasjonen. 

• Det tilbys arrangert transport til og fra lufthavnen (mot tillegg). 

• Det er ofte frokost inkludert i prisen når du bestiller et dobbeltværelse. 

• Det kan kjøpes utflukter. 

• Det er ofte konsepter som barneaktiviteter, All Inclusive og forskjellige andre fordeler som 

gjør reisen enkel og behagelig. 

Blant de mest kjente charterselskapene er:  

Ving 

TUI 

Apollo 

Detur 

 

Fleksible sol- og badeferier med rutefly og hotell 
Hvis du velger en feriereise med rutefly og hotell, er du mer overlatt til deg selv.  

Transport til og fra hotellet kan ofte kjøpes som tillegg, men vil være med et lokalt transportselskap. 

Til gjengjeld får du helt nye muligheter, stor fleksibilitet og i mange tilfeller billigere reiser.  

Eksempler på selskaper som arrangerer pakkereiser med rutefly: 

EscapeAway 

Solfaktor 

TripX 
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Fordeler med fleksible reisedatoer med rutefly 

Tradisjonelt har klassiske charterreiser nesten alltid hatt en reiselengde på 1 eller 2 uker. Hvis du 

velger en pakkereise med rutefly til en charterdestinasjon, kan du selv bestemme reisens lengde og 

for eksempel feriere i 3, 5, 9 eller 12 dager. 

Det kan gjøre det enklere å finne reisedatoer som passer perfekt for ferieønskene dine. 

Å være fleksibel i forhold til reisedatoer kan også gi deg en billigere ferie. Hvis du for eksempel kan 

reise et par dager før starten av en skoleferie, kan du noen ganger spare mange penger. 

 

En spesifisert eller uspesifisert ferie? 

La meg begynne med å definere hva de to begrepene betyr. Først og fremst er begrepene noe som 

brukes i forbindelse med tradisjonelle charterferier. 

En spesifisert charterferie betyr at du selv velger hvilket hotell du vil bo på når du bestiller reisen. 

Dette er den vanligste typen charterferie.  

En uspesifisert charterferie er en reise hvor du ikke vet hvilket hotell du skal bo på før ved check-in, i 

flyet eller ved ankomst til reisemålet. Du kan være ekstremt heldig og få et luksuriøst 5-stjerners 

hotell, men du kan også havne på et svært dårlig hotell. Uspesifiserte reiser er en reiseform som 

nesten bare tilbys i forbindelse med restplasser. 

Hvis det ikke spiller noen særlig rolle for deg hva slags hotell du havner på, kan du ofte spare mange 

penger ved å velge en uspesifisert reise.  

Hvis du har krav til feriehotellet ditt, bør du velge en spesifisert reise. På den måten unngår du å 

havne på et hotell som kan spolere ferien din og være en dårlig opplevelse.  

 

Les tidligere gjesters hotellanmeldelser 

Det er store forskjeller på hotellene du kan velge blant på en sol- og badeferie. Det kan for eksempel 

være stor forskjell på standarden på to hoteller som begge reklamerer med å ha fire stjerner. 
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Hotellene får tildelt stjerner av de forskjellige lands myndigheter, som ofte klassifiserer hoteller etter 

ulike kriterier. Dessuten supplerer noen reiseselskaper med sin egen vurdering av hotellet. Du kan 

derfor oppleve at samme hotell har fire stjerner hos et reiseselskap og fem stjerner hos et annet. 

Derfor er det lurt å sjekke anmeldelser fra gjester som faktisk har bodd på hotellet.  

Et av de største nettstedene i verden for dette er Tripadvisor, og en del norske reisebyråeier henviser 

da også til Tripadvisor-rangeringer på hjemmesidene sine. Flere av de store charterselskapene viser 

også hotellanmeldelser fra sine egne gjester. 

Du kan sjekke hotellanmeldelser selv direkte på Tripadvisor.com. 

 

Velg All Inclusive, og få kontroll over feriebudsjettet 

All Inclusive er i løpet av de senere årene blitt en svært populær ferieform. Konseptet går ganske 

enkelt ut på at alle måltider og oftest alle drikkevarer er inkludert i reisens pris. 

Mange reisende, og spesielt barnefamilier, får på den måten en billigere og mer avslappende ferie, 

fordi man ikke hele tiden må bekymre seg over hvor mye alt koster. En annen god grunn til å velge 

dette alternativet, er at man får mer kontroll over feriebudsjettet.  

Link til guide: All Inclusive – 6 gode råd, 7 fordeler og 3 ulemper 

 

Luksus koster ikke så mye ekstra i lavsesongen 

Har du lyst til å unne deg et opphold på et eksklusivt luksushotell? Da er det en god idé å reise på sol- 

og badeferie utenom høysesongen. 

Ved å betale bare noen få hundre kroner ekstra kan du ofte velge et 4-stjerners eller 5-stjerners 

hotell fremfor et 2-stjerners eller 3-stjerners hotell. 

Overvei også å velge All Inclusive på luksushotellet, det kan ofte kjøpes som ekstra for et 

overkommelig tillegg. 

https://www.tripadvisor.com/?utm_source=restplasser-ebog&utm_medium=restplasser-ebog&utm_campaign=restplasser-ebog
https://www.travelmarket.no/blog/all-inclusive-gode-raad-fordeler-ulemper/?utm_source=solferie-ebog&utm_medium=solferie-ebog&utm_campaign=solferie-ebog
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Før du bestiller reise, anbefaler vi deg å sjekke tidligere gjesters anmeldelser. Bare for å forsikre deg 

om at kvaliteten er i orden. 

 

 
 

Lange ferier kan være forbausende billige 

Synes du at en 7–8 dagers charterferie er for kort? Da vil du bli overrasket over hvor lite du ofte kan 

slippe unna med å betale i tillegg for å få en lengre ferie – hvis du kan reise utenom høysesongene.  

Ja, faktisk kan du av og til kjøpe en 3-4-ukers ferie til samme pris som du må betale for en 1-ukes ferie 

i høysesongen. Dette gjelder også for reiser til populære reisemål som Costa del Sol, Mallorca eller 

Kanariøyene. 

Reiselengdene på sol- og badeferier er i dag veldig fleksible. Du kan for eksempel få charterreiser fra 

10 netter og opp til 28 netter. Og på noen av reisene kan du kjøpe halvpensjon eller All Inclusive som 

tillegg.  
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Slik finner du din sol- og badeferie 

Spar tid og penger med en prissammenligningsside 

Det er mange forskjellige reiseselskaper som selger charterreiser og fleksible pakkereiser. Du vil 

bruke lang tid på å sjekke reiser og priser hvis du må besøke alle de forskjellige reiseselskapenes 

hjemmesider selv.  

Derfor er det mye enklere å bruke en prissammenligningside som Travelmarket.no. 

Her kan du søke på tvers av alle reiseselskapene, og du kan få oversikt over alle reiser i ett søk. 

Med en prissammenligningsside kan du være tryggere på at du gjør et godt kjøp og bestiller nettopp 

den reisen som passer best for dine behov og ønsker. 

Du sparer både tid og penger. 

Klikk her for å gå til Travelmarkets søkemotorer med charterreiser og pakkereiser 

 

Overvåk prisen på sol- og badeferien med en prisagent 

Prisene på sol- og badeferier endres ofte fra dag til dag. Hvis du ønsker å følge prisutviklingen på 

favorittreisemålene dine, anbefaler vi at du oppretter en prisagent på Travelmarket.  

Da får du din egen personlige reiseside og en daglig e-post med oppdaterte priser i en samlet 

oversikt. 

På den måten kan du daglig følge prisutviklingen til destinasjonene du ønsker å reise til i den 

perioden du har mulighet til å reise.  

Klikk her for å opprette en prisagent 

 

https://www.travelmarket.no/charterreiser.cfm?utm_source=solferie-ebog&utm_medium=solferie-ebog&utm_campaign=solferie-ebog
https://www.travelmarket.no/charterreiser.cfm?utm_source=solferie-ebog&utm_medium=solferie-ebog&utm_campaign=solferie-ebog
https://www.travelmarket.no/?bcharterpriceagent=1&utm_source=restplasser-ebog&utm_medium=restplasser-ebog&utm_campaign=restplasser-ebog
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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

