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Mere hotelluksus til danske vinterrejsende
Knap 60 pct. flere har bestilt 5-stjernet luksus til årets vinterrejse
Hvorfor nøjes, når kalenderen endelig står på ferie? Det synes flere danskere at
have tænkt, da de satte sig til tasterne for at bestille årets vinterrejse. Apollo har
således solgt 58 pct. flere rejser med et 5-stjernet hotel som indlogering til årets
vinterferie sammenlignet med vintersæsonen sidste år. Specielt på rejser til Gran
Canaria er der skruet op for graden af ferieluksus.
Vinterferie rimer på luksus. Mens pris normalt er
noget, som de fleste danskere skeler til, når de
bestiller årets ferie, så har det tilsyneladende spillet
en mindre rolle i år, da vinterens soldestination
skulle lægges i kurven.
I hvert tilfælde kan Apollo melde om en stor
stigning i salget af rejser med 5-stjernet luksus som
destination for årets vinterrejse.
Antallet af solgte vinterrejser toppet med 5-stjernet
overnatning er således steget med rundt regnet 60
pct. sammenlignet med sidste vinter – og det
selvom til salg-skiltet endnu hænger funklende i
døren hos rejsearrangøren.

Flere vælger 5-stjernet ferieluksus
Antal rejser med 5-stjernet hotel i
vinteren 2015:
1.050
Antal rejser med 5-stjernet hotel (indtil
nu) i vinteren 2016:
1.663
Her booker flest en 5-stjernet ferie:
1) Gran Canaria
2) Dubai
3) Madeira
Kilde: Salgstal fra Apollo.

5-stjernet solsikkerhed
Det er specielt de solsikre rejsedestinationer, som står for stigningen i salget.
De helt store trækplastre, når det gælder de 5-stjernede ferier, er således Gran Canaria, Dubai
samt Madeira.
Alt sammen destinationer, hvor man kan være (næsten) sikret, at solen vil skinne på ens
paraplydrink – også selvom rejsen går dertil i perioden november til februar.
”De Kanariske Øer har længe været det helt store vinterhit, men Dubai lokker også flere og flere
– og når man rejser til disse destinationer, mens der er regn og slud herhjemme, så er tendensen
lige nu, at man gerne vil have lidt ekstra for sine feriepenge,” forklarer Glenn Bisgaard, kundeog kommunikationschef hos Apollo.

Øje for Dubai som vinterdestination
Mens De Kanariske Øer er en velkendt og vellidt ferieklassiker blandt danskerne, så er Dubai
nyere i chartersammenhænge. Men det holder ikke solhungrende rejsende

tilbage.
”Der er rigtig godt gang i Dubai som vinterdestination lige nu! Men Dubai er også en by i
konstant udvikling, og alene det seneste år er der sket utroligt meget, som gør Dubai og omegn
til en endnu mere familievenlig destination – heriblandt åbningen af de nye store temaparker;
bl.a. Legoland Dubai. Her til den kommende vintersæson bliver der åbnet endnu flere
temaparker, som vil gøre, at man som børnefamilie ikke behøver at sidde stille en eneste gang på
sin ferie,” lyder det fra Glenn Bisgaard.
Ud over Gran Canaria, Dubai og Madeira går mange 5-stjernede ferier også til bl.a. Lanzarote,
Tenerife, Phuket samt Fuerteventura.

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.

