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Apollo satser på direkte fly til Kap Verde

Flyv direkte fra Aalborg, Karup, Billund og CPH til Kap Verde til vinter

Solskin, lange sandstrande og temperaturer over 25 grader er noget, de fleste
danskere kan forholde sig til – særligt om vinteren. For at komme de mange
oversøiske forespørgsler om vinterrejser i møde åbner Apollo derfor nu for
destinationen Kap Verde til vintersæsonen 18/19. Apollo flyver, som de eneste i
Danmark, direkte til Kap Verde og det fra både Aalborg, Karup, Billund og
København. Kap Verde er dermed kun 7 timers flyvning væk denne vinter.

Kap Verde, eller Cabo Verde, som øen hedder lokalt, er kendt for sine lange
sandstrande og stabile klima, hvor gennemsnitstemperaturen aldrig når



under 23 grader. Det gør destinationen til et oplagt rejsemål for
solhungrende danskere, der vil slippe væk fra sibirisk kulde, sjap og mangel
på sollys.

Til vinteren 18/19 åbner Apollo da også for muligheden for at undslippe alt
det sure og skifte sne og slud ud med øliv på øen Sal i Kap Verde.

Flyturen til Kap Verde med Apollo starter i hele fire danske byer, Aalborg,
København, Billund og Karup, og tager blot syv timer.

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi længe har haft Kap Verde i
kikkerten. Med i alt 350 solskinsdage i løbet af året og gennemsnitstemperaturer
over 20 grader året rundt, er Kap Verde bare et attraktivt rejsemål. Nu er det
lykkedes os at få direkte flyvninger dertil i samarbejde med Novair, så vi ser
rigtigt meget frem til at sende de første danskere afsted til smukke Kap Verde
allerede fra oktober i år,” afslører Glenn Bisgaard, kunde- og
kommunikationschef hos Apollo.

Maksimal soloptankning i ø-paradis
Ud af de ni beboede Kap Verde øer, som ligger ud for Vestafrikas kyst, har
Apollo indtil videre valgt at centrere deres rejser til byen Santa Maria på øen
Sal, som siges at være den mest solrige af Kap Verde øerne.

Apollo har her satset på fem hoteller – heriblandt det nybyggede Hilton Sal
Cabo Verde, som Apollo har håndplukket til at blive et Apollo Mondo
Selected hotel pga. høj komfort og god beliggenhed.

”Kap Verde er temmelig unik, men vi har kastet vores kærlighed over Sal og byen
Santa Maria, fordi øen har særligt fine sandstrande og usædvanligt mange
solskinstimer. Desuden lægger øen op til alt fra afslapning til windsurfing,
tilbyder et rigt restaurantliv og har i det hele taget alt, hvad man kan ønske sig af
en uges ophold i et eksotisk ø-paradis,” forklarer Glenn Bisgaard.

Apollo rejser fra Aalborg, Karup, Billund og København til Kap Verde i
perioden 24. oktober 2018 til 10. april 2019 og til priser fra DKK 6.098,-/pers.
Som introduktionstilbud giver Apollo lige nu DKK 1000,- i rabat pr. person på
alle afrejsedatoer.



Apollo er en af Nordens førende rejsearrangører. Apollo arrangerer
charterrejser, aktive ferier, cityrejser og krydstogtferier 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, Golf Plaisir, Lime
Travel samt træningsresortet Playitas på Fuerteventura, gruppen DER
Touristik Nordic AB. Apollo Travel Group har cirka 500 medarbejdere og 1
mio. passagerer om året, som rejser til destinationer i hele verden. 

Apollo har siden 2015 været en del af den privatejede tyske koncern REWE
med mere end 300.000 medarbejdere. Apollo arbejder aktivt for holdbare
rejser og det sociale ansvar og samarbejder med bl.a. SOS Børnebyerne,
Ecpat, Skoleglæde.nu og Sveriges Olympiske Komité. Apollo er Travelife
certificerede siden 2014.

Følg Apollo på Facebook, Google+ og YouTube.

Kontaktpersoner

Glenn Bisgaard
Pressekontakt
glenn.bisgaard@apollorejser.dk
35 20 10 08

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

