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Hvad tror du tiltaler/ ikke tiltaler turister ved at besøge København på nuværende tidspunkt? 

Uddrag af kommentarer:  

”Jeg tror at antallet/koncentrationen af turister i år rent faktisk gør at de få der er kommet har fået en bedre oplevelse af København, da de kan 

se og opleve alt det skønne ved København, uden at skulle "drukne" i alle de andre.” 

”At der er fred og ro og plads til at opleve og københavnerne ikke snerrer af dem når de spørger om vej, står i vejen og at der er mindre trafik af 

busser og derved færre køer ved indgange.” 

”Jeg tænker, at det må være rart at kunne se byen og have tid til at fordybe sig i den, uden at blive skubbet videre af den næste turist eller sure 

beboer, som gerne vil ind i sin opgang.” 

”Kbh. Er et hyggeligt sted, der er let og overskueligt at besøge endda til fods. Mange hyggelige stede, mange restauranter og ting at se/tage sig 

til. For nuværende har det der tiltaler/ikke tiltaler ikke nogen større betydning. Det er hele coronasituationen med restriktioner på det at rejse, 

som bestemmer situationen og det er ydre faktorer hvor vi ikke har nogen indflydelse.” 

”Jeg tænker at turisterne lige nu oplever en meget autentisk ægte udgave af København, istedet for en "disneyfiseret" udgave.” 

 

Indre By Lokaludvalg arbejder for at få kvalitetsturisme i Indre By, men har ikke defineret ”kvalitetsturisme" nærmere. Hvad forstår du ved 

”kvalitetsturisme”? 

Uddrag af kommentarer:  

”Turister med respekt for København og seværdighederne, at de er her mere end en enkelt dag. Cruise turister der hældes ud og ser 

København fra en turistbus virker ikke som kvalitetsturisme.” 

”Det er virkelig et "pjat-ord". Er et besøg på Statens Museum for Kunst mere kvalitet end at spise på Kanalcafeen? Når man selv er turist i en 

storby, som fx Berlin eller New York, så vil man jo gerne det hele. At spise en hotdog på 5th avenue med larm og gang i den er lige så fedt, som 

at spise på fx Union Square Café. At se en saxophonist på Washington Square spille på kasketten er lige så fedt som at se Aida på The Met. Hver 

ting til sin tid. Lad for guds skyld være med at kvalitetsopdele oplevelserne. Vi vil jo gerne ha turister i alle aldre, ikke kun Politiken Plus-kunder. 
Det har både Berlin og New York forstået.” 
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”Måske skulle i finde ud af hvad kvalitets turisme er før i stiller spørgsmålet . Det er folk der bruger byen som københavnere og ikke kun kommer 

for at drikke og gå på strøget.” 

”Kvalitetsturister er interesseret i byen som kulturstad og som et sted med høj livskvalitet - også for turisterne.  Kvalitetsturister lægger penge i 

kulturinstitutioner, i andre seværdigheder (fx zoologisk have; Blå Planet) og på restaurationer med kvalitetsmad og -drikke.  De bruger teatre 

(ballet, opera, musicals), koncerthuse og spillesteder. De bor på hoteller i byen, ikke på krydstogtskibe. De har respekt for byens liv og passer 

sig ind i det, snarere end at dominere det ved at køre ansvarsløst på løbehjul eller gå rundt i kæmpeflokke til gene for byens indbyggere.  
De drikker sig ikke fra sans og samling på steder, hvor man kan få 10 shots for 100 kr.” 

”Turister der passer på vores by og respektere den.” 

”Turister, der vil prøve at "leve" i byen, opføre sig ordenligt og ikke bevæge sig rundt i store horder eller benytte hop-on/hop-off-busser, men 

derimod de kultur- og gastronomitilbud o.l., vi har i byen, og på den måde opleve Købehavns forskellige kvarterer og ikke kun top-fem 
seværdighederne.  Kvalitetsturisme som det modsatte af masseturisme.” 

”Personer som er minium 5 dage i København. Gider at gå en tur og spise på restaurant og være en del af byen. Ikke krydstogt og grimme røde 

busser med souvenirs hvor at skal ses på 2 dage eller mindre.” 

”Turister der er nysgerrige på netop denne by. Turister der søger ud i byen. Turister der gerne vil se byens særkende og ikke det alle andre byer 

også byder på. Turister der har et specifikt formål med at komme netop til København (fx, det homoseksuelle miljø, den grønne profil, 
cykelturismen, havnens friluftsliv, den veludbyggede kollektive trafik, den gode adgang til natur i omegnen, muligheden for at få guidede ture 

på mange sprog.)” 

”Turisme der vil se og opleve byen. Ikke forurene og svine. Det forudsætter bare, at vi også selv levere på de parametre. Ud eller helt væk med 

turistbusser i indre by og krydstogtsskibe, der forurener helt vildt.”  

”Det er vel det modsatte af masseturisme. der skal være plads til alle budgetter, men ikke til for mange mennesker ad gangen. OG der skal være 

plads til os, som bor her - også så vi kan sove om natten. Københavns hotelkapacitet er nok passende til byens størrelse, men det er Cruise-ship 

gæsterne oveni, som bliver for voldsomt.  Guiderne, som er med dem, bør have større ansvar for, at deres gæster opfører sig efter vores regler. 

El-løbehjul burde forbydes i byen. Der sker mange ulykker og de smides/efterlades overalt. Coronaen har lært os , ikke at være samlet for 

mange ad gangen. Den regel burde vi holde fast i også når vi igennem virussen. Hotelmomsen burde straks sættes ned til 12%  for at støtte, så 

også danskere har råd til at holde ferie i eget land.” 

 


