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67.000 charterrejser til salg hos Apollo
denne vinter

Apollo opruster med 15 pct. flere charterrejser for den kommende sæson

Apollo satser målrettet på at sende rejselystne danskere ud af landet og på
oplevelser i hele verden i den kommende efterår- og vintersæson. Knap 67.000
charterrejser er således på programmet hos en af Danmarks største
charterrejsearrangører. Det er 15 pct. flere end samme periode sidste år, og
herudover kommer et stort udbud af rutefly for dem, der vil have en fleksibel rejse.



Apollos rejseoplæg for efteråret og vinter 2015/2016 er, på
charterdestinationer alene, øget med 15 pct. sammenlignet med samme
sæson sidste år. 

Det betyder, at Apollo for den kommende sæson tilbyder intet mindre end
66.674 charterrejser. Hertil kommer rutefly, som de, der vil skræddersy deres
egen fleksible charter-, storby- eller rundrejse, kan bestille gennem
rejsearrangøren.

”Vi kan allerede nu se store stigninger i salget for den kommende sæson på flere
af vores destinationer oven på en dansk sommer, som har skuffet mange. De higer
nu efter at rejse til sol og varme i efterårs- og vintermånederne. Derfor er det
oplagt at opruste på antallet af rejser. Det er bl.a. solsikre destinationer som
Dubai og Fuerteventura, der trækker i danskerne, og den efterspørgsel skal vi
naturligvis kunne imødekomme,” forklarer Glenn Bisgaard.

Apollo flyver denne vinter desuden til en lang række oversøiske destinationer
såsom: Mexico, Cuba, Maldiverne, Sri Lanka, Bali, Thailand og Vietnam.

Apollo er blandt de største rejsearrangører i Danmark og har siden den 1.
januar 2001 været et datterselskab til den schweiziske rejsekoncern Kuoni.
Den nordiske del af koncernen hedder Kuoni Nordic, og foruden Apollo og
Kuoni i Danmark, Sverige, Finland og Norge, indgår flyselskabet Novair og
Falk Lauritsen, Lime Travel, Golf Plaisir og Krone Golf Tours. Kuoni Nordic har
780 medarbejdere og totalt set 1.000.000 rejsende på årsbasis til rejsemål i
hele verden. Apollo tilbyder fleksible pakkerejser til hele verden, og med
charterfly kan du tager på ferie til ca. 1450 hoteller på 48 destinationer i 28
lande.

Følg Apollo på Facebook, Google+ og YouTube.

http://www.apollorejser.dk
https://www.facebook.com/ApolloDanmark?ref=ts&fref=ts
https://plus.google.com/u/0/118314063620138786008/posts
http://www.youtube.com/user/ApolloRejserDK
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