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KULINARISCHES BORNHOLM 
VOM FAHRRADSATTEL 
ERLEBEN 
Möchten Sie Ihren Fahrradurlaub mit Feinschmeckerer-
lebnissen kombinieren, dann probieren Sie die Gour-
met-Route. Die Gourmet Route auf Bornholm führt Sie 
auf 23,5 Kilometern entlang der Nordostküste von  
Gudhjem über Østermarie bis nach Svaneke und unter-
wegs können Sie bis zu elf Stopps bei unterschiedlichen 
Lebensmittelproduzenten machen. Die kurzen Abstän-
de zwischen den Lebensmittelproduzenten und die un-
glaubliche Vielfalt der Natur macht Ihre Radtour etwas 
Besonderes. Guten Appetit und schöne Fahrt! Erfahren 
Sie mehr über die Gourmet-Route auf bornholm.info

sommerhus, eller ferielejlighed fore-
trækker svenskerne hotel/kro, Bed 
& Breakfast eller pension/vandre-
hjem. Og de danske turister er mere 
delt ift. hotel/kro eller lejet feriehus. 
Det er vigtig viden, når Bornholm 
skal markedsføres til de forskellige 
markeder.

Du kan læse mere i den tyske Positi-
oneringsundersøgelse, som ligger på 
Destination Bornholms hjemmeside.
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Tyskerne opsøger primært natur- og 
madoplevelser under deres ferie. Når 
de vælger hvor de vil rejse hen i Dan-
mark lægger de tyske turister vægt 
på overnatningsmulighederne, de 
samlede udgifter for ferien, at de kan 
slappe af og lave ingenting og at de 
kan bruge naturen aktivt. De er sam-
tidig overbeviste om, at Bornholm le-
ver op til disse forventninger.

Overnatningsmulighederne er vigti-
ge for de tyske turister. Det er yderli-
gere interessant at tyske, svenske og 
danske besøgende har noget forskel-
lige præferencer ift. overnatnings-
form. Hvor tyskerne helst vil bo i 

Sammenlignet med en ferie på de ty-
ske øer Fehmarn, Rügen og Sild, sy-
nes tyskerne at en ferie på Born-
holm er mere attraktiv eller på sam-
me niveau. Det er fordi Bornholm er 
dansk, anderledes, at de aldrig har 
været der, at der er færre turister, 
den hyggelige atmosfære og born-
holmermentaliteten, at det er billige-
re, naturen, attraktionerne og ma-
den.

TYSKERNE HAR 
ØJE FOR 
BORNHOLM 
Tyskernes interesse for at holde fe-
rie i Danmark stiger. Og Bornholm er 
blandt de tre danske destinationer 
nordtyskerne helst vil besøge. Flere 
og flere tyskere er interesserede i at 
besøge Bornholm og flere kan f.eks. 
forestille sig at holde efterårsferie 
på øen. 

Bornholm er ligeledes blandt de tre 
bedst kendte danske feriedestinati-
oner. 43% kender eller har hørt om 
øen. Men interessen for at besøge 
Bornholm er også steget blandt de, 
der ikke kender øen så godt. 



EVENTS DER 
TRÆKKER 
BESØGENDE TIL 
BORNHOLM
I løbet af højsæsonen besøger masser 
af turister Bornholm. Mange af dem 
kommer til øen for at deltage i arran-
gementer, mens andre tilfældigt op-
dager, at der er en interessant begi-
venhed i den uge de er på ferie. Det 
er alt fra musik og kunst til kokke-
konkurrencer og sport.

Folkemødet er ultimativt den begi-
venhed på Bornholm som turisterne 

har størst kendskab til. Det er også 
det event, der tiltrækker allerflest be-
søgende til øen. Og det vokser. Flere 
og flere har besøgt Folkemødet in-
denfor de seneste to år. 

Folkemødet har en afsmittende effekt 
på de besøgende. Gæsterne til Fol-
kemødet føler sig i stigende grad in-
spireret til at besøge øen igen. 

Folkemødets voksende størrelse har 
dog også nogle bagsider. Omkring 
halvdelen af de besøgende synes at 
det er svært at finde overnatning på 
øen under Folkemødet. Og priserne 
på den overnatning, der findes er 
skudt i vejret. Folkemødet scorer 8,3 

på en 10-punktskala for tilfredshed, 
men der er tendens til en faldende 
vurdering i forhold til tidligere år.

Udover Folkemødet er motionsløbet 
Etape Bornholm og fiskerikonkur-
rencen Trolling Master blandt de 
events, der tiltrækker flest besøgen-
de til øen. Mange af deltagerne har 
deltaget i begivenheden i tidligere år. 
Etape Bornholm scorer 9 på en 
10-punktskala for tilfredshed - og lig-
ger bedst blandt de større arrange-
menter i vurderingen.

Kulturugen, Halloween i Gudhjem og 
Sol over Gudhjem kokkekonkurrence 
er blandt de events, som de besøgen-

de til øen har det højeste kendskab 
til. Og mellem 37% og 44% af de, der 
besøger begivenhederne har tidlige-
re deltaget i arrangementet.

De mange events på Bornholm er po-
sitivt for turismen på øen. Begiven-
hederne tiltrækker flere besøgende, 
inspirerer dem til at komme tilbage 
og holde ferie på øen - eller er et 
uventet positivt indspark på ferien.

Du kan læse mere om de enkelte begi-
venheder i eventtracking rapporter-
ne, som ligger på Destination Born-
holms hjemmeside.
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Mellem 2 og 4% af danskerne besø-
ger Bornholm i sommerhalvåret, 
hvilket er på niveau med Læsø, Fanø 
og Samsø. Når 1 ud af 4 danskere 
samtidig ønsker at besøge Born-
holm, ligger der altså et stort uind-
friet potentiale for at få de interes-
serede danskere til at besøge øen. 
Interessen er vækket, opgaven lig-
ger i at inspirere til handling.

Et væsentligt værktøj er markedsfø-
ringen og 38-41% af danskerne læg-
ger mærke til markedsføring af 
Bornholm (22-25% Samsø, 14-16% Fa-
nø). Det er derfor en vigtig kanal til 
at nedbryde forskellen på dansker-
nes lyst til at tage til Bornholm og DANSKERNE 

ELSKER 
BORNHOLM
To gange om året undersøger vi 
danskernes ferievaner. 

I sommerhalvåret (fra april til sep-
tember) tager mellem 30 og 40% af 
alle danskere på ferie i Danmark.

Bornholm indtager en klar første-
plads som den mest attraktive dan-
ske feriedestination. I 2017 drømmer 
24% af danskerne om at holde ferie 
på Bornholm. Til sammenligning øn-
sker kun mellem 2% og 9% at besøge 
Læsø, Fanø eller Samsø.

Når danskerne skal bruge fornuften 
og også tage hensyn til økonomi og 
rejsetid ønsker 10-13% at rejse til 
Bornholm. Dette betyder, at Born-

holm fortsat ligger i top tre blandt de 
mest attraktive destinationer i Dan-
mark, når også rejsetid og økonomi 
medtages i destinations-valget. Af-
standen mellem fornuft og følelse er 
skrumpet siden 2015. En af årsager-
ne er sandsynligvis at færgepriserne 
til Bornholm faldt i september 2016 
og igen i august 2017. 45% af dan-
skerne vil besøge de danske øer ofte-
re fordi færgepriserne er sat ned.

Danskernes kendskab til Bornholm 
er flot og stabilt. 62-66% af dansker-
ne kender Bornholm godt. Det er 
langt over det kendskab danskerne 
har til Fanø og Samsø (hhv. 33-35% 
og 34-37%).

deres fornuft, der afholder dem fra 
at rejse til Bornholm. Særligt de la-
vere færgepriser er et vigtigt bud-
skab, der taler til fornuften. 73% af 
danskerne har intet eller kun et lille 
kendskab til at priserne på færgebil-
letter til de danske øer er sat ned. Så 
her er det oplagt at sætte ind.

Du kan læse mere i Markedstracking 
rapporterne, som ligger på Destina-
tion Bornholms hjemmeside.
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DEN DANSKE 
TURIST – 
MÅLGRUPPER
Samvær, ro og godt vejr. Det drøm-
mer danskerne om, når de vælger fe-
riedestination.

Mulighederne for samvær, ro og af-
slapning, og at solen (næsten) altid 
skinner på solskinsøen Bornholm er 
vigtige budskaber at kommunikere i 
markedsføringen. For nogle danske-

re er andre forhold dog endnu vigti-
gere. I undersøgelser har vi identifi-
ceret fire danske feriesegmenter, el-
ler danske turisttyper:

De afslappede: Prioriterer samvær 
med familie, venner eller rejsegruppe, 
gode muligheder for ro og afslapning 
og størst mulig sandsynlighed for 
godt vejr. 

De aktive: Prioriterer mange mulig-
heder og aktiviteter indenfor kort af-
stand, muligheder for aktiviteter i 
naturen og for at opleve en helt sær-

lig natur. 

De kulturelle: Prioriterer spændende 
seværdigheder, lokale madoplevelser, 
lokalt producerede madvarer og hyg-
gelige byer. 

Charterne: Prioriterer, at de samlede 
omkostninger til ferien er lave, størst 
mulig sandsynlighed for godt vejr og 
gode badestrande.

I markedsføringen kan der derfor fo-
kuseres overordnet på de ting, der 
tricker danskerne generelt, eller fo-

kuseres mere på de enkelte målgrup-
per, med en holistisk beskrivelse af 
feriedestinationen i forhold til de en-
kelte segmenters præference struk-
tur.

Du kan læse mere i Markedstracking 
rapporten Q2 2017, som ligger på De-
stination Bornholms hjemmeside.
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DANSKE 
FÆRGETURISTER 
PÅ BORNHOLM
Danskere der rejser med Færgen til 
Bornholm vælger øen som destinati-
on af forskellige årsager. Nogle tager 
til Bornholm for at få naturoplevel-
ser, fordi de har adgang til sommer-
hus eller skal besøge familie og ven-
ner. Andre har lyst til et gensyn med 
øen eller vil besøge historiske byg-
ninger og seværdigheder.

De tilrejsende danskere synes at na-
turoplevelser, aktiv ferie i naturen 
og mad og gastronomioplevelser er 
vigtigt på en ferie. Og de synes at 
Bornholm byder på disse muligheder. 

70% af danskerne, der rejser til 
Bornholm besøger en eller flere at-
traktioner på øen. De mest besøgte 
seværdigheder er; Hammershus, Bi-
sonerne på Bornholm, Bornholms 
Kunstmuseum, NaturBornholm og 
Bornholmertårnet.

Du kan læse mere i Besøgsrappor-
ten, som ligger på Destination Born-
holms hjemmeside.
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