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Nordvestnyt

Kvalitet får
turisterne
til at blive
længere
POTENTIALE: Turisterne svigter campingpladserne men
kører gerne langt
efter gourmetmad.
Tættere samarbejde, større kapacitet
og bedre kvalitet er
vejen til flere turismekroner på Sjælland.
Af Cecilie Hänsch
Det er de udenlandske turister - og især dem fra USA
og Kina - der trækker flotte tal hjem for den danske
turismeindustri i august.
Det viser tal fra Danmarks
Statistik. Til gengæld har
de danske, svenske og tyske

turister svigtet, og det kan
især mærkes på landets
campingpladser. Også dem,
der ligger på Sjælland.
- Det har bestemt ikke været det bedste camping-år.
Camping er meget vejr-følsom, og samtidig er f.eks.
Sydsjælland ramt af barrierer som at det er relativt dyrt
at få sin campingvogn med
færgen over Femern Bælt,
forklarer Susanne Nordenbæk, der er fagchef for turisme og oplevelsesøkonomi
hos Dansk Erhverv.
Det er i stedet hotellerne især dem i de store byer - der
trækker det nationale overnatningstal op. Her har de
stedlige hoteller en udfordring; for dels er det småt
med store byer, dels er der
faktisk for lidt kapacitet på
de »rigtige« hoteller.
- - Vi kan se, at der er en glo-

Turisterne kører gerne langt for en god oplevelse. Det er Hotel Frederiksminde i Præstø et godt bevis på. Hotellet, der drives af Silje Brenna, er
kendt viden om for sit dygtige køkken.
Arkivfoto: Leo Grøndal
bal vækst i middelklassen.
Turister, der gerne rejser
langt for de særlige oplevelser. Der er derfor et stort potentiale for dansk turisme,
og det er vigtigt, at vi har de

rigtige produkter at tilbyde
de turister, som vi ønsker
at tiltrække. Det er ikke ret
sandsynligt, at en amerikansk eller kinesisk turist
tager ud på Sjælland for at
sove i en campingvogn, konstaterer Susanne Nordenbæk.

Mere kvalitet og
samarbejde
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Olieskift med filter
Kontrol af lys og lygter
Kontrol af styretøj
Bremser efterses
Dæktryk
Smøring af døre
Kontrol af væsker
Op til 4 l fuld syntetisk
olie 5w40
Incl. moms
kun

I BonBon-Land lige uden for
Næstved er tanken om en
hytteby i forbindelse med
forlystelsesparken ikke lagt
helt i graven. Men fokus har
det seneste år i stedet været
på at højne det generelle serviceniveau i parken.
- Vi skal kort fortalt hos
os og vores kolleger holde
fokus på de klassiske værdier. Vi skal tilbyde noget, der
er så godt, at folk vil komme
igen, og så skal vi henvise til
hinanden, så vi får turister-

895,FAKTA
 I alt var der 8,1 millioner turist-overnatninger i Danmark i
august; det var en
beskeden stigning på
0,2 procent i forhold
til august 2014.
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AIRCONDITION
Service er incl. eftersyn og
væske
Incl. moms

1.245,RING OG BESTIL TID

 Det er hotellerne,
feriecentrene og
lystbådehavnene,
der trækker væksten
mens der er tilbagegang for camping,
feriehuse og vandrerhjem sammenlignet
med 2014.
Kilde: Dansk Erhverv på
baggrund af tal fra Danmarks Statistik

Niels Feerup tiltrådte i februar i år som ny administrerende direktør i
BonBon-Land. Han mener at BonBon-Land fremover skal slå sig op
på at være en klassisk forlystelsespark med god kvalitet og god service for hele familien. Indtil videre ser det ud til at have virket; selvom
de endelige besøgstal for sæsonen ikke er klar, så kan han se en positiv udvikling i forhold til tidligere år.
Foto: Thomas Olsen
ne til at bruge længere tid i bage, siger Niels Feerup.
vores område. Det kan f.eks.
Han nærer stor tiltro til de
være ved at vi henviser vo- nye samarbejder inden for
res kunder til Smålands- det lokale turisme-erhverv i
havet i Karrebæksminde, blandt andet De Danske Sydeller at et overnatningssted havskyster.
guider turisterne videre til
- Vi har jo masser af kvaden gode, lokale restaurant, litet at byde på. Se på Hotel
forklarer Niels Feerup, ad- Frederiksminde i Præstø, se
ministrerende direktør i »Den fuldkomne fisker« på
BonBon-Land.
Lolland eller Restaurant BaHan har erfaring fra bette i Vordingborg, tilføjer
blandt andet Destination Niels Feerup.
Bornholm, Lalandia og La
- For turisme-erhvervet
Santa Sport.
som sådan er det vigtigt at
- Der er et hårdt udskil- tænke ud over egen matriningsløb i gang mellem kel. At huske, at den turist,
campingpladserne,
hvor du viser videre til et godt
dem, der udvikler og hele ti- overnatningssted eller til
den tænker nyt, vinder over en god restaurant tager en
dem, der står i stampe. Fed- god fortælling med hjem,
det Camping er et godt ek- som kaster mere omsætning
sempel på en campingplads, af sig til hele området, ikke
der hele tiden fornyr sig. Det kun din egen butik, supplefår kunderne til at vende til- rer Susanne Nordenbæk.

