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Massiv efterspørgsel på solferier i
efterårsferien
Salget af rejser i uge 42 går lynende stærkt

Noget tyder på, at der skal tankes tiltrængt sol og varme, inden vinterens kommen.
Apollo oplever lige nu massiv efterspørgsel efter rejser sydpå i skolernes
efterårsferie i uge 42. 80 pct. af alle rejserne ud af Billund i efterårsferien er
allerede solgt, mens der fra København blot er få rejser tilbage. Salget går således
markant stærkere end tidligere – og alt peger mod, at ”udsolgt-skiltet” snart må
hænges i døren.
Er tanken at efterårsferien skal tilbringes sydpå med familiehygge og tomatsalat på Kreta eller
en dukkert i havet på Mallorca, vil det nok være en god idé at komme til tasterne inden længe.
Oven på en vægelsindet dansk sommer med få ægte sommerdage, har udlængslen nemlig
tilsyneladende ramt danskerne hårdt. Apollo kan således melde om markant salg af
charterrejser i efterårsferien i uge 42.
Med rundt regnet halvanden måned til efterårsferiens start, er syv ud af ti rejser i uge 42
allerede solgt. Fra Billund er det otte ud af ti rejser, der er købt og betalt, mens der mere eller
mindre kun er rejser til Kreta, Mallorca samt Dubai tilbage på hylden med afrejse fra
København.
”Sidste år ved denne tid var knap halvdelen af rejserne i skolernes efterårsferie solgt. I år går det
meget stærkt – også meget stærkere end forventet,” fortæller Glenn Bisgaard, kunde- og
kommunikationschef hos Apollo.

Solsikre efterårsrejser hitter
Efterspørgslen på ferier breder sig godt ud over de forskellige destinationer. Men bl.a. har
mange valgt Kreta samt Dubai som efterårsferiedestination.
Apollo forventer således at sende intet mindre end 1.500 danskere afsted til Kreta i uge 42
alene.
”Kreta er vores største destination i uge 42, og vi har hele otte flyafgange fra København, Billund
og Aalborg i uge 42. Desuden har vi satset på solsikre Dubai, hvor vores nye Apollo Mondo
Family Resort i Fujairah, som åbner i uge 42, tilsyneladende allerede har taget vores gæster med
storm,” lyder det fra Glenn Bisgaard.

Selvom charterferierne i disse dage går som varmt brød, er der stadig nogle rejser i
efterårsferien tilbage. Fra Billund gælder det bl.a. rejser til Parga og Sivota i Grækenland,
mens der fra Aalborg bl.a. stadig er mulighed for rejser til Tenerife.

For yderligere information kontakt venligst Apollo Rejsers pressekontor på tlf.: 51 90 93 91 eller
Kommunikationschef Glenn Bisgaard: glenn.bisgaard@apollorejser.dk, tlf.: 22 20 13 25/35 20 10
08.
Om Apollo Rejser
Apollo er en af Nordens førende rejsearrangører. Apollo arrangerer charterrejser, aktive
ferier og krydstogt samt fleksible rejser til hele verden, hvor du selv vælger, om destinationen
skal være by eller strand samt længden af rejsen. Apollo Rejser i Danmark danner, sammen
med Apollo i Norge, Sverige og Finland, flyselskabet Novair, Krone Golf, Golf Plaisir, Lime
Travel samt træningsresortet Playitas på Fuerteventura, Apollo Travel Group. Apollo Travel
Group har cirka 900 medarbejdere og 1 mio. passagerer om året,
der rejser til destinationer i hele verden.

Følg Apollo på Facebook, Google+ og YouTube.

