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Vi lægger en ekstra stjerne på hotellet i
efterårsferien

Kategori 3 hoteller solgte bedst til sommerferien, mens kategori 4 er et hit i
efterårsferien

Uge 42 venter lige om hjørnet, og de mange danskere, der vælger
charterløsningen i forbindelse med dette års efterårsferie, synes at have skruet op
for hangen til lidt ekstra luksus siden sommerferien. Således røg der flest kategori
3 hoteller over disken til sommerferien, mens kategori 4 hoteller er et hit til dette
års efterårsferie.



Hvorfor bo på kategori 2 eller 3 hotel, når man kan få et kategori 4 hotel til
en rigtig god pris?

Mange danske chartergæster har fået øjnene op for, at efterårsferien er en
god anledning til lidt ekstra luksus i hotelsengen.

Kategori 4 hotellerne er således dem, der bookes flest af til dette års
efterårsferie ifølge de seneste tal fra Apollo.

Mindre konkurrence giver mere luksus for pengene

I det hele taget sælges der netop nu flere hoteller i den ”pænere” ende af
skalaen til efterårsferien, end der gjorde i forbindelse med årets sommerferie.

”Hvis vi kigger isoleret på uge 42 sammenlignet med de gængse sommerferieuger,
så er der skruet op for standarden. Det er kun naturligt, idet man faktisk kan få
rigtig meget mere hotel for pengene i uge 42 end i de sommerferieuger, hvor
rigtig mange danskere vælger at rejse til eksempelvis Spanien eller  Grækenland,”
fortæller Glenn Bisgaard, kommunikationschef for Apollo, og fortsætter:

”Det er jo faktisk kun danskerne, der holder ferie i uge 42. Derfor er der ikke den
samme efterspørgsel på hotellerne, som der er i eksempelvis uge 30. Har man
dermed det samme budget til efterårsferien, som man havde til sommerferien, så
vil man opleve, at man kan få en noget bedre standard for de samme penge.”

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 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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