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Notat : Den tyske feriekalender 2018-2019 

Dette notat forklarer kort hvordan det tyske feriesystem fungerer. Det er af stor vigtighed for 

VisitDenmark, regioner, destinationer og alle virksomheder i turismeindustrien, at være meget skarpe 

herpå. Dette dels ift. prissætning, åbningstider og bemanding, og  dels ift. den taktiske markedsføring af 

Danmark som turismeland i Tyskland. 

Hvordan fungerer det tyske feriesystem? 

Den centrale fastsættelse af feriekalenderen i Tyskland (antal feriedage, ferieperioder, m.v.) sikrer, at 

ferierne spredes, så forbundslande ikke holder ferie samtidigt. Derved kan ekstreme køer på motorvejene 

undgås, og der tages hensyn til turismeindustrien. 14 af de 16 forbundslande deltager i denne koordination. 

Der er tale om såvel jule-, vinter, påske-, pinse-, sommer- og efterårs(herbst-)ferierne.  

Som tommelfingerregel er det sådan, at tidlig påske/pinse betyder tidlig sommerferie – og vice versa. Kun 

Bayern og Baden-Württemberg deltager ikke i rotationen, men har altid sommerferie fra primo august til 

medio september. 

Feriekalenderen 2018 

I forhold til 2017 begynder sommerferien i 2018 to uger tidligere i Berlin, Brandenburg, Hamborg, 

Mecklenburg-Vorpommern og Slesvig-Holsten, og ligger dermed tættere på den danske sommerferie.  

I Bremen og Niedersachsen starter sommerferien en uge senere end i 2017, og ligger dermed bedre. 

Nordrhein Westfalens sommerferieperiode er uforandret. 

Samlet set er det VisitDenmarks vurdering, at (sommer)feriekalenderen for 2018 er en anelse ringere for 

Danmark end 2017, da mange store forbundslande starter sommerferien sammen og relativt tidligt.  

Nedenstående figur 2 viser samtlige feriedage for de enkelte forbundslande i 2018. Yderligere information 

kan findes her: http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Jahren/2018/schulferien_2018.html 

 

http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Jahren/2018/schulferien_2018.html


Feriekalenderen 2019 

I forhold til 2018 begynder sommerferien tidligere i 2019. Schleswig-Holstein, Hamburg og Mecklenburg-

Vorpommern, som er nogle af Danmarks hovedmarkeder, starter en uge tidligere end i 2018, så 

koncentrationen i højsæsonen i juli bliver større end i 2018. Nordrhein-Westfalen er uforandret. 

Niedersachsen, som er et af de store forbundslande med mange Danmarksgæster, kommer til at holde 

ferie en uge senere i år. Begge forbundslande har dermed hhv. sommerferie indtil midten (NS) eller 

slutningen af august (NRW). Her er kapaciteten stor og priserne begynder at falde. Taktiske og målrettede 

kampagner i disse to forbundslande bør derfor prioriteres. De to sydtyske forbundslande Bayern og Baden-

Württemberg har som i 2018 sommerferie indtil starten af september, så også er er der mulighed for at 

forlænge sæsonen.  

Påsken ligger ca. 2 uger senere i 2019 i forhold til 2018. Sen påske betyder, at risiko for sne er slud er lav, 

tyskerne har generelt holdt deres skiferie og er mere tilbøjelig til at vælge de nordlige kyster, end år hvor 

påsken falder tidligt. Taktiske tiltag der sælger skuldersæsonen kan med fordel planlægges ift. Himmelfart 

og pinse. Her har hhv. Hamborg en uge og Bayern og Baden-Württemberg to ugers ferie. Yderligere 

information kan findes her: 

https://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Jahren/2019/schulferien_2019.html 

   

 

Feriesystemet i fremtiden 

I juni 2014 blev det besluttet, at udvide sommerferieperioden frem mod 2024. Med 83 dage i alt i år 2018 

udvides sæsonen med i alt 5 dage. Nedenfor illustreres hvordan spændet udvides indtil 2024. 

Kilde: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Ferienkalender/Sommerferienregelung_2018-2024.pdf  
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Figur 3: Oversigt over sommerferieperioden fra 2018- 2024 

 

År Feriestart- og slut Dage i alt 

2018 25.06. – 10.09. 78 

2019 20.06. – 10.09. 83 

2020 22.06. – 12.09. 83 

2021 21.06. – 13.09. 85 

2022 27.06. – 12.09. 78 

2023 22.06. – 11.09. 87 

2024 20.06. – 09.09 82 
 


