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Låt mig hjälpa dig att hitta den bästa och billigaste 

sol- och badsemestern  
 

Varje år flyger hundratusentals personer på semester och många av resorna går till 

solen i söder.  Men hur får man den bästa och billigaste semestern? 

Det får du smarta tips på i den här guiden. 

 
Fram till för 10 år sedan var den klassiska charterresan den mest valda lösningen bland de som ville 

flyga söderut. Sedan dess har paketresor med reguljärflyg också blivit mycket populära eftersom 

många flygbolag flyger idag till de mest populära charterdestinationerna. 

 

De allra flesta tipsen i den här boken kan användas oavsett vilken av de två semesterformerna du 

väljer och i boken berättar jag mer om för- och nackdelarna med de olika semesterformerna. 

 

Vänliga semesterhälsningar 

 

Ole Stouby 

Direktör 
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Vart ska jag resa från och till? 

Klassiska och nya resmål för sol- och badsemestrar 
Under sommaren går de flesta semesterresorna till Sydeuropa med populära resmål som Kreta, 

Rhodos, Mallorca, Costa del Sol, Egypten, Turkiet, Malta, Cypern och Bulgarien. På vintern är 

Kanarieöarna populära. Fast många resor går även till Madeira, Egypten, Kap Verde, Thailand, Dubai, 

Maldiverna och andra resmål. 

Om du vill prova något nytt och annorlunda kan du exempelvis resa till en av de mer orörda grekiska 

öarna eller en idyllisk kuststad på det grekiska fastlandet. Du kan också välja att semestra på Balkan: 

Kroatien är ett populärt resmål. Fast du hittar även vackra stränder i Montenegro och Albanien vid 

Adriatiska havet. 

Sök på flera destinationer för att hitta de billigaste resorna 

När du söker efter en sol- och badsemester är det smart att kolla in flera olika resmål. Det kan finnas 

pengar att spara om du kan välja mellan flera olika destinationer.  

Var öppen – en resa som kanske går till ett nytt land eller en ny plats kan ge dig några härliga och nya 

semesterupplevelser. 

Sätt vid behov ihop en lista över dina semesterkrav. Sök och välj sedan mellan platserna som 

uppfyller kraven. Ju färre krav du har, desto större chans är det att du hittar en billig sol- och 

badsemester. 
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Sök på resor från olika flygplatser 

Det finns flera goda skäl för att söka på avresor från flera olika flygplatser när du ska hitta din sol- och 

badsemester: 

 

1. En resa kan vara billigare från en annan flygplats än den som ligger närmast din bostadsort. 

2. En resa kan vara slutsåld från en flygplats och tillgänglig från en annan. 

3. När du söker på resor från flera flygplatser kommer reseutbudet att vara större och mer 

varierat. 

4. Chansen att hitta en billig resa ökar avsevärt när du inkluderar flera avreseflygplatser i din 

sökning. 

Börja därför med en öppen sökning med ett flertal avreseflygplatser för att få bästa möjliga överblick. 

Anpassa sedan sökningen med hjälp av sökfiltret tills du har hittat sol- och badsemestern du vill köpa. 

Kolla även priser från Danmark 

Om du har möjligheten att flyga från Danmark så kan det ge lite besparingar.  

Detta gäller särskilt under skolornas höstlov. Under den perioden stiger priserna i Sverige. Men de 

stiger inte i Danmark eftersom skolorna i dessa två länder inte håller lov samtidigt. 
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När ska jag åka på sol- och badsemester? 
Res när det är billigast 

Om du har möjligheten kan du vanligtvis resa mycket billigare när det inte är skollov. 

 

Efterfrågan är lägre och därför behöver du vanligtvis bara betala 50 % av priset om du reser i maj eller 

september jämfört med juli.  

Liknande besparingar kan man göra under veckorna före skolornas vinter- och höstlov samt kring 

påsk- och jul- / nyårshelgen. 

Om du väljer reguljärflyg kan det ibland finnas mycket pengar att spara genom att resa ett par dagar 

innan starten av ett skollov. 

 

Res när det finns minst turister på ditt resmål 
Om du är trött på att behöva kämpa om den sista solstolen på stranden eller den sista platsen vid 

poolen ska du resa när det inte är högsäsong. 

Under lågsäsong finns det dessutom mycket plats i restaurangerna. Och personalen på hotell, 

restauranger och turistattraktioner är vanligtvis mindre stressade och på bättre humör. 

Tänk däremot på att även om det inte är högsäsong i Sverige kan det vara många som reser till ett 

resmål. Augusti är exempelvis en högsäsong i flera europeiska länder. 

 

Hitta ett resmål med helt perfekt väder för dig 

Avkoppling vid stranden eller poolen och massor av sol och värme. Det är vad de flesta vill få ut av en 

semester i söder. Men hur varmt vill du det SKA vara? Kan det bli för varmt för dig och din familj? Och 

hur varmt är det om du ska resa på vintern, våren eller hösten?  
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Det kan vara svårt att hitta ett resmål med ett klimat som passar dig perfekt. 

För att hjälpa dig med valet av ditt resmål har vi skrivit flera omfattande guider som berättar mer om 

de bästa resmålen att besöka under de flesta av årets resemånader. 

Se översikten med våra värmeguider här 

 

 

 

  

https://www.travelmarket.se/blog/varmeguiden/?utm_source=solsemester-ebog&utm_medium=solsemester-ebog&utm_campaign=solsemester-ebog
https://www.travelmarket.se/blog/varmeguiden/?utm_source=solsemester-ebog&utm_medium=solsemester-ebog&utm_campaign=solsemester-ebog
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När ska jag boka min sol- och badsemester? 

Beställ i god tid – så får du det du vill ha 

Har du några hotellkrav som helt enkelt MÅSTE uppfyllas? Eller vill du bara bo på ett visst hotell?  

 

Då är det smart att boka sol- och badsemestern i god tid. Om du bokar tidigt så är urvalet som störst 

och du kan få ditt önskade hotell eller lägenhet till ett rimligt pris. 

Det är också smart att boka din semester tidigt om man är en barnfamilj eller ska resa i större grupp.  

Om du ska resa under skolans sommarlov är det en smart att boka redan i januari. Traditionellt sett 

bokar många personer årets sommarsemester i januari och därför kan många resor också fås till 

rabatterade priser under januari. 

Ta chansen med en restresa 
En restresa är vanligtvis en resa som ett resebolag inte lyckats sälja. Därför sänker resebolaget priset 

på resan. En prissänkning beror oftast på att det är kort tid till avresa. 

Om du väljer en restresa och det är kort tid till avresa så begränsas vanligtvis utbudet. Det kan bli 

utsålt till vissa resmål och hotell. Därför kan du inte förvänta dig att få exakt det du vill. I gengäld kan 

du ha turen att spara en hel del pengar. 

Men det kan också gå åt andra hållet – nämligen att priset på resan stiger ju närmare man kommer 

avresa.  

Priset på restresor är mycket beroende av vädret i Sverige. Om vädret är bra sjunker efterfrågan och 

restresorna blir billigare. Om det är dåligt väder i Sverige ökar efterfrågan och restresorna blir dyrare. 

Det finns restresor med både specificerat och ospecificerat logi. Du kan läsa mer om skillnaderna 

mellan de två typerna av logi längre ner i guiden. 
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Vilken typ av sol- och badsemester ska jag välja? 
Resebolagen som finns i Travelmarkets sökmotor kan delas in i charterbolag som äger eller hyr 

flygplan och bolag som arrangerar paketresor med reguljärflyg.  

Tänk på att vissa charterbolag också erbjuder paketresor med reguljärflyg. 

 

Vad är en charterresa? 

En charterresa är en semesterresa som köps från ett charterföretag. På en charterresa flyger du med 

ett flyg som antingen ägs eller hyrs av charterbolaget och du bor på ett hotell som charterbolaget har 

bokat åt dig. Exempel på charterbolag är Ving, TUI, Sunweb, Detur och Apollo. 

Vad ingår i en charterresa? 

”Förr i tiden” ingick dessa faciliteter i priset för en charterresa: 

• Transfer 

• Sätesval 

• Mat / dryck på flygresan 

• En härligt stor resväska 

• Plats i ett charterflyg med endast andra chartergäster  

• Svenska reseguider på resmålet 

• Frukost 

I dag är det mer komplicerat.  

Nästan oavsett vilket företag du väljer att resa med måste du ofta betala för mat på flyget, incheckat 

bagage (handbagage ingår ofta), transport till och från hotellet samt andra tjänster och faciliteter. 
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Att resa med ett charterbolag har många fördelar: 

• Det är vanligtvis tryggt och bra. 

• Det finns oftast guider på destinationen. 

• Man kan få transport till och från flygplatsen (avgift tillkommer). 

• Frukost ingår ofta i priset om man bokar ett dubbelrum. 

• Man kan tillköpa utflykter. 

• Det finns ofta koncept med barnaktiviteter, All Inclusive och många andra fördelar som gör 

det enkelt och bekvämt. 

Flexibla sol- och badsemestrar med reguljärflyg och hotell 

Väljer du en semesterresa med reguljärflyg och hotell så gör du det mer på egen risk.  

Transport till och från hotellet kan ofta köpas med flyg / hotell fast den sker av ett lokalt företag. Å 

andra sidan får du helt nya möjligheter för flexibilitet och i många fall billigare resor.  

Exempel på företag som anordnar paketresor med reguljärflyg: 

EscapeAway 

Solfaktor 

Ticket  

TripX 

Nordco Tours 

 

Fördelar med flexibla resedatum med reguljärflyg 

Traditionellt har klassiska charterresor nästan alltid en reslängd på 1 eller 2 veckor. Väljer du en 

paketresa med reguljärflyg till en charterdestination kan du själv bestämma längden på resan som 

exempelvis 3, 5, 9 eller 12 dagar. 

Detta kan innebära att du bättre kan matcha resedatumet med dina semesterplaner. 
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Att vara flexibel med dina resedatum kan också ge dig en billigare semester. Om du exempelvis kan 

resa några dagar innan ett skollov börjar kan du ibland spara mycket pengar. 

 

En specificerad eller ospecificerad semester? 

Låt mig först klargöra vad dessa två termer betyder och för det första används termerna endast för 

traditionella charterresor. 

En specificerad charterresa innebär att du vid bokningstillfället bestämmer vilket hotell du vill bo på. 

Det är den vanligaste formen av charterresa.  

En ospecificerad semester är en resa där du först vid incheckning på flyget eller vid ankomsten till 

resmålet blir anvisad ett hotell. Du kan vara extremt lycklig och få ett 5-stjärnigt hotell, eller hamna 

på ett budgethotell. Ospecificerade resor är en annan form av resor som nästan bara förekommer för 

restresor. 

Om du inte bryr dig om vilket hotell du bor på kan du ofta spara pengar genom att välja en 

ospecificerad resa.  

Om du har krav för ditt semesterhotell ska du däremot välja en specificerad resa. På så sätt kommer 

du sannolikt inte att hamna på ett hotell som kan leda till att din semester blir en dålig upplevelse.  

 

Kolla in tidigare gästers hotellrecensioner 

Det finns stora skillnader mellan hotellen som du kan välja för en sol- och badsemester. Det kan 

exempelvis finnas enorma skillnader mellan två hotell som båda har fyra stjärnor. 

Hotellen tilldelas stjärnor av olika myndigheter i länderna och de kan klassificera hotellen på olika 

sätt. Därutöver presenterar vissa reseföretag sin egen bedömning av hotellen. Du kan alltså uppleva 

att ett hotell har fyra stjärnor hos ett reseföretag och fem stjärnor hos ett annat. 

Därför är det riktigt smart att kolla in recensioner från gäster som faktiskt har bott på hotellet.  
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Bland de största i världen för detta hittar man Tripadvisor. Och vissa svenska resebyråer visar också 

Tripadvisors ranking på sina webbplatser. Många av de stora charterföretagen visar även 

hotellrecensioner från sina egna gäster. 

Du kan kolla in hotellrecensioner själv på Tripadvisor.com LINK 

 

Välj All Inclusive – och få kontroll på semesterbudgeten 

All Inclusive har under de senaste åren blivit en otroligt populär typ av semester. Konceptet är helt 

enkelt så att du får alla måltider och oftast alla drycker inkluderat i priset för resan. 

Många resenärer och i synnerhet barnfamiljer får en billigare och mer avslappnad resa eftersom man 

inte hela tiden behöver tänka på vad det kostar. En annan viktig sak är att man enklare kan hålla koll 

på sin semesterbudget.  

Länk till guide: All Inclusive – 6 smarta tips, 7 fördelar och 3 nackdelar 

 

 

Lyx kostar inte lika mycket under lågsäsongen 

Vill du uppleva att bo på ett riktigt lyxhotell? Då är det en bra idé att åka på en sol- och badsemester 

utanför högsäsongen. 

Genom att bara betala några hundra kronor extra kan du ofta välja ett 4-stjärnigt eller 5-stjärnigt 

hotell istället för ett 2-stjärnigt eller 3-stjärnigt hotell. 

Överväg också att tillköpa All Inclusive på lyxhotellet eftersom man ofta kan få det för en mindre 

peng under lågsäsongen. 

Innan du bokar din resa rekommenderar vi däremot att du kollar in tidigare gästers recensioner. Bara 

för att se till att kvaliteten är i ordning. 

Besök vår reseblogg och kolla in våra lågprisöversikt över lyxresor  

https://www.travelmarket.se/blog/all-inclusive-goda-rad-fordelar-nackdelar/?utm_source=solsemester-ebog&utm_medium=solsemester-ebog&utm_campaign=solsemester-ebog
https://www.travelmarket.se/blog/category/charter-lyx-till-lagpris/?utm_source=solsemester-ebog&utm_medium=solsemester-ebog&utm_campaign=solsemester-ebog
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Långa semestrar kan vara förvånansvärt billiga 

Tycker du att en 7-8 dagars chartersemester är för kort? Då kommer du att bli förvånad över hur lågt 

merpris du vanligtvis behöver betala för en längre semester – det vill säga om du kan resa utanför 

högsäsongen.  

I själva verket kan du ibland köpa en 3-4 veckors semester till nästan samma pris som en 1-veckors 

semester under högsäsongen.  

Resetiderna för sol- och badsemestrar är idag mycket flexibla. Du kan få charterresor från 10 till 28 

nätter. Och på några av resorna kan du tillköpa halvpension eller All Inclusive.  

Klicka här för att se vår lågprisöversikt över 10-29 dagars sol- och badsemestrar. 

 

 

  

https://www.travelmarket.se/blog/category/charter-10-29-dagar/?utm_source=solsemester-ebog&utm_medium=solsemester-ebog&utm_campaign=solsemester-ebog
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Så här hittar du din sol- och badsemester 

Spara tid och pengar med en prisjämförelsesida 

Det finns många olika reseföretag som säljer charterresor och flexibla paketresor. Och det tar lång tid 

att kontrollera resor och priser om du själv ska besöka alla de olika reseföretagens webbplatser.  

Därför är det smart att använda en prisjämförelsesajt som Travelmarket.se. 

Där kan du söka på tvärs över alla reseföretag och få en översikt över alla resor med en enda sökning. 

Med en prisjämförelsesida är du mer säker på att du gör ett bra köp och beställer exakt rätt resa för 

dina behov och önskemål. 

Du sparar alltså både tid och pengar. 

Klicka här för att gå till Travelmarkets sökmotor med charterresor och paketresor 

 

Övervaka priset på din sol- och badsemester med en prisagent 

Priserna för sol- och badsemestrar varierar ofta från dag till dag. 

 

Om du vill följa prisutvecklingen för dina favoritdestinationer rekommenderar vi att du sätter upp en 

prisagent hos Travelmarket.  

Du får en egen anpassad resesida och ett dagligt e-postmeddelande med uppdaterade priser i en 

samlad översikt. 

På så sätt kan du dagligen följa prisutvecklingen för de destinationer du vill resa till och perioden du 

har möjlighet att resa i.  

Klicka här för att skapa en prisagent  

https://www.travelmarket.se/blog/category/charter-lyx-till-lagpris/?utm_source=solsemester-ebog&utm_medium=solsemester-ebog&utm_campaign=solsemester-ebog
https://www.travelmarket.se/blog/category/charter-lyx-till-lagpris/?utm_source=solsemester-ebog&utm_medium=solsemester-ebog&utm_campaign=solsemester-ebog
https://www.travelmarket.se/?bcharterpriceagent=1&utm_source=solsemester-ebog&utm_medium=solsemester-ebog&utm_campaign=solsemester-ebog
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Lite om Ole Stouby som har skrivit denna guide 

 
 

Ole Stouby är ett välkänt namn inom den skandinaviska resebranschen och en av de mest använda 

källorna när de största danska medierna söker efter inblick i rese- och flygbranschen. 

Ole gör dessutom regelbundna uttalanden för norska och svenska medier. 

Ole hade olika befattningar inom resebranschen tills han startade Travelmarket som Skandinaviens 

första konsumentportal och prisjämförelsesida för resor. 

Det var 1996 så Ole har alltså mer än 25 års erfarenhet online av resebranschen. 

Förutom att vara direktör för Travelmarket är Ole ordförande för Travelmedia Nordic A/S som 

publicerar resebranschmedierna Standby.dk och Check-in.dk i Danmark. 

Med fokus på konsumenterna under mer än 25 år 

Ända sedan Travelmarket lanserades på nätet i 1996 har målet varit att hjälpa danskar, svenskar och 

norrmän att hitta de bästa och billigaste resorna. Det är det fortfarande. 

Med en enda sökning kan konsumenterna jämföra alla flygbiljetter och paketresor för att få bästa 

möjliga överblick över marknaden.  

Målet med Travelmarket har alltså aldrig varit att sälja själva resan utan istället att hänvisa 

konsumenterna till det reseföretag som uppfyller deras krav och önskemål. 

Citeras ofta i stora danska medier 

När de största danska medierna söker efter expertkunskap om rese- och flygbranschen så är det ofta 

Ole Stouby som rådfrågas om prisutvecklingar, marknadstendenser m.m. 

Ole har flera gånger uttalat sig i stora danska medier som DR, TV2, Jyllandsposten, Berlingske, Ekstra 

Bladet, BT och Politiken. Se exempel på Oles uttalanden här. 

 

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

