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Bland-selv-cruise med Apollo

Apollo lancerer nyt og fleksibelt cruiseprogram

Vælg frit mellem cruise, fly og hotel. Fleksible cruiserejser er Apollos helt nye
koncept, som skal give danskerne frit valg på alle hylder i et marked med øget
interesse for at se og opleve verden fra søsiden. Apollo er den første danske
pakkerejsearrangør til at lancere det fleksible cruise. 

Interessen for at rejse med skib ud i verden har de seneste år været stødt
stigende. Samtidigt er efterspørgslen efter selv at skræddersy rejsen i vækst. 

Derfor lancerer Apollo, som også tilbyder fleksible charter- og storbyferier,



muligheden for selv at skræddersy krydstogter med frit valg, når det gælder
fly, rejselængde og det antal hotelovernatninger, man ønsker at tilbringe i
afrejsebyen inden krydstogtskibet forlader havnen. 

Den nye bookingløsning er et vigtigt skridt i Apollos strategi om at være den
mest fleksible pakkerejsearrangør i Danmark.

”Vi ved, at danskerne vil have friheden til selv at vælge, og det ønsker vi at bakke
op omkring med et stort udbud af fleksible ferier. Krydstogter er et område, vi
satser meget på, og derfor, synes vi, det er oplagt at lancere denne mulighed. Det
er et hul i markedet, som vi har store forventninger til, og som vi derfor har valgt
at investere i,” lyder det fra Glenn Bisgaard, kunde- og kommunikationschef
hos Apollo.

Den nye bookingløsning er kommet hurtigt på plads således, at Apollo kan
være de første i det spirende marked.

”Efterspørgslen på krydstogter er konstant stigende, og skal vi være aktuelle, må
vi tilbyde de bedste cruises og den mest fleksible løsning for vores kunder,”
forklarer Glenn Bisgaard.

Ifølge CLIA Europa/IRN Research steg antallet af cruiserejser i Skandinavien med
næsten 15 pct. i 2014-15. 
Apollo tilbyder fleksible cruisepakker i Middelhavsområdet, Caribien, Asien samt
fra Dubai. I grundpakken er fly, cruise og den første hotelovernatning inkluderet
som standard. Øvrige hotelovernatninger kan frit vælges til efter behov. 

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.

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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