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David Finnegan, Sales Manager, Central-, Eastern- and Southern Europe (venstre) og  
Colin Fawcus, Sales Manager, UK (højre) til prisoverrækkelsen 

 

DFDS er kåret til Europas Førende Færgeoperatør ved World Travel Awards 

  
I weekenden modtog DFDS prisen som 'Europas Førende Færgeoperatør' for 8. år i træk ved «World 
Travel Awards». 
 
Prisuddelingen, som i år blev afholdt for 26. gang i træk, fandt sted i Madeira i Portugal d. 8. juni 
2019. Her var over 300 af den europæiske rejsebranches eksperter og VIPs samlet for at hylde 
branchens bedste service. 
 
Priserne, der uddeles til World Travel Awards, er en vigtig anerkendelse af branchens aktører, og 
vinderne afgøres af stemmer fra både rejseindustriens gæster samt globale eksperter og fagfolk.   
 
Peder Gellert, Executive Vice President & Head of Ferry Division i DFDS, fortæller: «Vi er meget glade 
for at vinde prisen som Europas Førende Færgeoperatør for 8. år i træk. Prisen er en flot 
anerkendelse af vores engagerede ansatte, både om bord på skibene og i land, som alle arbejder 
hårdt for at give vores passagerer den bedst mulige rejse». 
 
«Vi er beærede over at modtage netop denne pris, da den ikke kun er baseret på stemmer fra 
branchens eksperter men også fra vores gæster, som jo har førstehåndserfaringen med vores 
services og ansatte. Det er vores ambition være innovative på en sådan måde, at vi løbende sikrer 
vores passagerer nye oplevelser om bord, og derved forbedrer deres rejseoplevelse med os. Vi har 
fortsat fokus på at levere moderne «cruiseoplevelser», som handler om glæden ved selve rejsen. Et 
fokus vi løbende udvikler, så vi ikke blot møder men også overgår passagererenes forventninger til 
os.» 
 



 

 
For yderligere information, kontakt venligst: 
Stine Jensen 
stjen@dfds.com 
+45 22979197 
 
 
Om DFDS 
 
DFDS er Nordeuropas største integrerede shipping- og logistikvirksomhed med færge- og 

transportservices i Europa og Tyrkiet. DFDS dækker over et netværk på ca. 30 ruter og 50 fragt og 

passagerskibe, og virksomheden har en årlig omsætning på DKK 17 mia. DFDS tilbyder også sikker 

transport på korte færgeruter og ruter med en overnatning til fem millioner passagerer årligt, heraf 

mange i egen bil. DFDS har 8.000 medarbejdere fordelt på skibe og kontorer i 20 lande. 

Virksomheden blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq 

Copenhagen. 

 

DFDS er kåret til ’Verdens Førende Færgeoperatør’ de sidste 8 år (2011 – 2018) og ’Europas Førende 

Færgeoperatør’ de sidste 8 år (2012 -19). 

 
Følg DFDS på Facebook, Twitter, Instagram og YouTube. 
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