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T il opera i Leipzig, på motorcykel 
i Cuba eller Zumba Fitness i en 
ørken i Egypten.

Der er mange måder, man 
kan tage på ferie, og danskerne 

opretter og nedlægger rejsebureauer i stor 
stil. I Danmark er 620 små og store rejseud-
bydere registreret i Rejsegarantifonden, som 
man skal være, når man udbyder pakkerej-
ser. 

I 2014 kom der 43 nye rejsebureauer til 
i Danmark, og hele tiden startes flere. Det 
bunder i, at vi har et meget entreprenant rej-
semiljø i Danmark, mener Lars Thykier. Han 
er adm. direktør for 130 rejsebureauers bran-
cheorganisation, Danmarks Rejsebureau 
Forening, som har eksisteret siden 1938.

»Det kræver jo ikke noget svendebrev eller 
lignende at etablere sig, så det gør det let for 
mange at være med, og det er jo fint,« siger 
Lars Thykier.

I Randers sidder Mette Hvid Hansen på sit 
kontor. Hun er ikke den type iværksætter, 
som vi ofte ser i aviserne – hun startede ikke 
op lige efter handelshøjskolen, og hun har 
ikke en smart app, som hun vil sælge for mil-
lioner – men der er mange som hende, der 
starter eget rejsebureau. Hun har skabt og 
er direktør i sit eget firma, Tikva Travel, fordi 
hun brænder for produktet – nemlig rejser.

»Jeg vil blive ked af, hvis du spørger, om jeg 
ikke kunne tænke mig at planlægge en rejse 
til Cambodja. Det er ikke min spidskompe-
tence, så det siger jeg nej til. Jeg laver kun rej-
ser, hvor jeg virkelig føler, at vi har opbygget 
en viden om rejsemålet,« siger Mette Hvid 
Hansen.

Mettes speciale er rejser til Israel, hvor 
hun er kommet mindst en gang om året, 

siden hun var 17. Det var i 1978, hvor hun var 
i kibbutz i Israel som en del af sin landbrugs-
uddannelse. Senere blev hun ansat i et lille 
rejsebureau, hvor hun fik lov til at være rejse-
leder på blandt andet landbrugsfaglige rejser 
til Israel, og siden har hun boet sammenlagt 
3-4 år i landet. 

Mette Hvid Hansen er langt fra den eneste, 
der har et rejsebureau, som de færreste ken-
der, og der er milevidt fra det antal gæster, 
som Spies, Bravo Tours og de andre store har. 

Det er ikke alle de små bureauer, der bli-
ver en succes. I 2014 var der 83, der  mistede 
registreringen hos Rejsegarantifonden. Der 
er altså mange, der har måttet sande, at de 
ikke kunne leve af hobbyen, som de helt små 
rejsebureauer ofte starter som. 

Men for nogle bliver drømmen en levevej. 
Det er det lille Tikva Travel blevet for Mette 
Hvid Hansen.

Hendes rejsebureau – nummer 2422 i 
Rejsegarantifonden – tjente meget få tusinde 
kroner sidste år. Men ifølge Mette går det 
strygende. Det handler nemlig ikke om at 
skaffe sig et kæmpe overskud, men at for-
midle spændende rejser til destinationer, 
som kan gøre gæsterne klogere – og om at 
kunne leve af det.

Tikva Travel udbyder også rejser til Ama-
zonas. Det var nemlig en af de oprindelige 
destinationer i det rejsebureau, hvor Mette 
Hvid Hansen begyndte karrieren. Da ejeren 
af rejsebureauet fyldte 97 år og mente, at han 
skulle på pension, overtog Mette kontak-
terne og destinationen.

For at give gæsterne den optimale rejse 
ind i det tropiske Amazonas er det imidlertid 
ikke hende selv, der er guide på turene. Hun 
har lavet et samarbejde, hvor ansatte fra 
Randers Regnskov kommer med som rejse-
ledere, og det giver en helt speciel oplevelse, 
mener hun. 

»Vi har folk fra Randers Regnskov. Vi har 
biologer og lystfiskere som guider. Nogle, der 
brænder for det, og ved noget om netop lige 
det sted,« siger Mette Hvid Hansen.

Lars Thykier fra Danmarks Rejsebureau 
Forening, mener, at det i dag er blevet sværere 
at etablere sig som nichebureau, og det kan 
forklare, at så mange mister registreringen 
igen og aldrig kommer til at tjene penge på at 
lave pakkerejser. 

Ud af de 620 registrerede udbydere ved 
udgangen af 2014 er mange helt små selska-
ber med en omsætning på under en kvart 
million kroner om året.

Alle selskaber, der sælger pakkerejser, 
skal være medlem af Rejsegarantifonden, 
og det kan være en hindring for dem, der 
måske ikke har det store budget, men laver 
rejser primært af lyst og ikke for at tjene store 
penge. Og så er Rejsegarantifondens krav 
om garantistillelse endnu en tinde, der skal 
bestiges for de små rejsebureauer, der sjæl-
dent tjener penge i opstartsperioden.

»Branchen siger, at det er svært at komme 
i gang som lille bureau med gode idéer, for 
typisk tjener man ikke penge det første år 
eller to. Og det ved vi godt. Men vi skal sikre, 
at fonden ikke lider tab. Så man må grave 
nogle flere penge op, som man kan sætte ind 
i sit selskab, så det har en god kapital. Så kom-
mer vi ikke med de der høje garantikrav,«  
siger direktør i Rejsegarantifonden, Birgit 
Fjeldhoff.

Hos Mette Hvid Hansen i Randers er der 
overordnet tilfredshed over Rejsegarantifon-
den, men hun indrømmer, at det kan være 
svært at være et så lille rejsebureau med alle 
de regler. Derfor er hun også glad for, at hun 
for et par år siden fik en partner, som står for 
al økonomien.

»Det er jo vigtigt, fonden er der. Der er 
nogle rejsebureauer, som ikke har så godt 
styr på pengene, og det kan være farligt, når 
gæsterne forudbetaler så mange penge for 
dyre pakkerejser. Men det kunne godt være 
svært med alle de regler, da jeg sad helt alene 
med firmaet,« siger Mette Hvid Hansen.

Tikva Travel går godt, men der er en klar 
betingelse, hvis rejsebureauet skal udvide. 

»Vi vil da gerne være lidt større, men vi vil 
nødig miste den kontakt, vi har med kun-
derne. Jeg får jo postkort fra mine kunder, 
når de sidder på Hawaii, så vi skal ikke være 
større, end at vi beholder den nære kontakt 
og glæden ved det,« siger Mette Hvid Hansen.

 ● Moto Mundo – Startet i 2006 af far 
og datter og specialiserer sig i motor-
cykelrejser til destinationer som Cuba, 
Albanien, Transsylvanien og Slovakiet.

 ● VIP Hunting – Rejsebureau fra Grenå, 
der laver jagtrejser for våbenkyndige til 
lige fra Svalbard til Afrika.

 ● Schønberg Musik og Rejser – arrange-
rer blandt andet operature til udlandet, 
hvor man kan se Verdi og Wagner i 
Berlin og Leipzig.

 ● A Travel – baseret på det sydligste af 
Sydsjælland laver A Travel velværerejser, 
som de kalder det. Det kan være zumba 
fitness og meditation i en egyptisk 
ørken.

 ● Spa Tours – Som navnet afslører, er 
her tale om wellnessrejser. Det kan være 
til spahoteller i Italien, Sverige, Tyskland 
eller Ungarn.

5 SPECIELLE REJSEBUREAUER 

»Det kræver  
jo ikke noget  
svendebrev  
at starte  
rejsebureau«
Niche. Mange nye rejseselskaber er yderst 
specialiserede, og der er hundredvis af 
udbydere. Mette Hvid Hansen er en af dem, 
der har fået det til at lykkes. 

Tegning: Bob Katzenelson
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