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Apollo bliver Travelife certificeret for
tredje gang

Efter at have fået gennemgået og godkendt mere end 200 forskellige kriterier har
Apollo opnået Travelife-certificering for tredje gang. Certificeringen betyder, at
Apollo som virksomhed opfylder de højeste sociale og miljømæssige standarder
på markedet. Certificeringen er et vigtigt skridt i rejsearrangørens bestræbelser
på at gøre rejser mere bæredygtige. 

Ved at have fokus på energieffektivisering og -besparelser, vand og
affaldshåndtering, menneskerettigheder, arbejdsforhold og en lang række
øvrige parametre har Apollo for tredje gang modtaget den internationale
Travelife-certificering.



Travelife er et GSTC-akkrediteret certificeringsorgan. Det betyder, at Apollos
drift, ved at være certificeret, lever op til de højeste sociale og miljømæssige
standarder på markedet. Certificeringen påvirker bæredygtighedsledelse og
alle processer omkring kontoret og indkøb, personaleforhold, leverandører,
rejser, ansvar på destinationerne og kommunikation med kunder.

”Bæredygtig turisme og miljøansvar er noget, vi brænder for. Både ude på vores
destinationer og herhjemme. For at sikre os, at vi på gruppeniveau arbejder med
emnet på den rigtige måde, har vi derfor fået Travelife til at undersøge, vurdere
og attestere det arbejde, vi udfører. At vi nu modtager vores tredje certificering er
naturligvis noget, vi er meget stolte af. Det viser, vi er på rette vej,” siger Glenn
Bisgaard, salgsdirektør hos Apollo.

I alt er over 200 forskellige bæredygtighedskriterier blevet undersøgt og
godkendt af Travelife. I den forbindelse roses Apollo og ejerselskabet DER
Touristik især for deres etiske forpligtelser og nultolerance over for
korruption og bestikkelse, samt for de krav, de stiller til leverandører og
samarbejdspartnere om at overholde internationale, nationale og lokale love,
regler og standarder inden for alt fra produkter til arbejdsforhold.

Over 100 miljøcertificerede hoteller
I en nylig undersøgelse* gennemført af Apollo blandt mere end 1.000
danskere angav flest, at de vigtigste bæredygtighedsperspektiver for dem var
miljøvenlige hoteller, lokalt produceret mad, at rejsearrangøren bidrager til
den lokale økonomi og direkte flyvninger for lavere CO2-udledning.

”Charterrejser har en unik effektivitet, også ud fra et bæredygtighedsperspektiv.
Størstedelen af vores produktion består af direkte ruter fra hele landet med nogle
af verdens mest miljøvenlige flyflåder. Samtidig gennemføres rejser yderst
sjældent med halvtomme fly. Derudover er lokal bæredygtighed en høj prioritet
for os. Vi leder altid efter måder at styrke vores tilstedeværelse på en positiv måde
for lokalsamfundene, og det er vidunderligt at se, at så mange rejsende deler det
samme engagement,” mener Glenn Bisgaard.

I dag tilbyder Apollo over 100 miljøcertificerede hoteller, hvoraf 54 er
certificeret af Travelife. Målet er at øge antallet af miljøcertificerede hoteller
med 10 procent hvert år. Rejsearrangøren blev desuden tidligere på året en
del af DER Touristik Foundation, som arbejder målrettet med over 80
projekter inden for bæredygtighed fordelt på fem kontinenter.

https://www.dertouristik-foundation.com


Apollo samarbejder desuden med SOS Børnebyerne, World Animal Protection
og Ecpat.

Læs mere om Apollos bæredygtighedsarbejde her.

*Undersøgelsen er gennemført af Mantap Global AB på vegne af Apollo i januar
2022. Resultaterne er baseret på i alt 4045 besvarelser fordelt på 1000
respondenter pr. land i hhv. Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Om Apollo Rejser
Apollo Rejser er en af Nordens førende rejsearrangører med en million
rejsende om året. Vi arrangerer traditionelle pakkerejser, træningsrejser,
cruise, storbyferier og fleksible pakkerejser, hvor du selv vælger rejsemål,
rejselængde og hotel. Sammen med specialrejsearrangørerne Golf Plaisir,
Lime Travel og Xtrabel samt træningsresortet Playitas er Apollo en del af
DER Touristik Nordic AB. Vi arbejder aktivt med bæredygtige rejser og har
været Travelife-certificerede siden 2016. Læs mere på Apollorejser.dk.
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