Sådan bør du give drikkepenge
på din ferie
Det kan være svært at finde hoved og hale i
lokale drikkepengeskikke. Tjek her op på, om
de lokale servicemedarbejdere betragter dig
som gavmild eller nærig.

5, 10 eller 15 procent? Eller er lidt småmønter nok? Har du styr på de uskrevne regler, når
det kommer til drikkepenge?
Sommerferien står for døren, og med ferietid hører også restaurantbesøg,
hotelovernatninger og taxakørsler. Men faktisk er der enormt stor forskel på de kulturelle
normer, når det kommer til drikkepenge på danskernes foretrukne feriedestinationer.
”Der er stor forskel på, hvordan det foregår i USA og i Frankrig for eksempel. I USA
forventer man drikkepenge, ikke mindst fordi lønningerne i servicefagene er så dårlige. Ja,
faktisk kan tjenerne i USA blive deciderede sure og provokerede, hvis du ikke giver i hvert
fald 15 pct.,” siger Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Størrelsen på drikkepenge varierer
I Danmark er drikkepenge ikke en indgroet del af hverdagen. Restauranter og
beværtninger trækker nemlig selv beløbet direkte som en del af den samlede pris.
”Vi danskere er ikke vant til det med drikkepenge. Vi er dog blevet meget bedre med tiden.
Vi er nu mere indstillet på, at god service koster,” siger Lars Thykier.
”I min verden kan man ikke undslå sig det. Størrelsen på drikkepenge varierer dog, alt
efter hvor du er henne, men man giver som regel altid noget ekstra i udlandet. Det
vigtigste er at stikke fingeren i jorden og finde ud af, hvad de forventer det pågældende
sted,” siger han.
Lars Thykier følger selv en tommelfingerregel, der siger, at han i den vestlige del af
Middelhavet giver et par euro i drikkepenge, mens han længere østpå i lande som
Grækenland, Kroatien og Tyrkiet ligger 10 pct. af prisen uanset hvad.
Det skal du være opmærksom på
1. Lav din research: Søg på nettet hjemmefra eller spørg bekendte, som har været på
destinationen. Du kan også spørge på hotellet eller din guide, når du er dernede.
2. Beløbets størrelse afhænger meget af landet. I nogle lande er det blot et par euro,
andre lande snakker vi 10-20 pct. af prisen.
3. Se på regningen, om der står, at der er blevet trukket servicecharge.
4. Drikkepenge til alle serviceerhverv? Vær obs på, at det nogle steder er kulturen, at
stuepiger, chauffører, guider og mange flere forventer drikkepenge.
5. Brug din sunde fornuft. Du skal selvfølgelig ikke betale drikkepenge, hvis du er
utilfreds med servicen. Omvendt skal du kun give de ekstra gode drikkepenge, hvis
du har fået en exceptionel god service.
Spanien
•
•
•

Ikke inkluderet i prisen
På fine restauranter forventes drikkepenge på 5-10 pct.
Stamsteder og caféer forventer ikke drikkepenge

Frankrig
•
•
•

Normalt er ”service” medregnet på regningen
Hvis betjeningen var fremragende, så giv yderligere 5 pct.
Ikke normalt med drikkepenge til taxa eller hotelpersonale

