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Apollo indtager Karup i sommeren 2017
Ugentligt 177 pladser fra Karup til Kreta med Apollo
”Den glemte lufthavn” vil frem i lyset, og Apollo vil fra sommeren 2017 være
blandt de første til at indtage Karup i det midtjyske. Med en direkte afgang fra
Karup ugentligt i skolernes sommerferie i 2017 vil Apollo tilbyde i alt 177 pladser
direkte til Chania på Kreta.
Karup vil frem i lyset og byder med navneændring, nye investeringer og
tilbud de flyrejsende indenfor.
Blandt de første til at tilbyde afgange fra Karup er Apollo, som fra sommeren

2017 vil satse på Jyllands nye trafikknudepunkt som direkte vej til et af
danskernes favoritrejsemål: Kreta.
Apollo vil tilbyde afgange hver fredag i skolernes sommerferie til i alt 177
rejsende om ugen direkte til Chania.
Flyrejsen foregår med DAT, og der vil desuden blive tilbudt gratis parkering i
lufthavnen som en del af rejsen samt hurtig check-in ved udrejse og smidig
bagagehåndtering ved hjemkomst.
”Karup giver så god mening for os, fordi lufthavnen ligger centralt i Midtjylland,
hvor vi både har kontor og mange trofaste gæster. Desuden vil vi gerne støtte op
om Karup som lufthavn,” fortæller Glenn Bisgaard, kunde- og
kommunikationschef hos Apollo.
Det er da også de nye visioner og tiltag i Karup Lufthavn, som flyselskabet
DAT samt de ni ejerkommuner står bag, der nu får Apollo til at afprøve Karup
som afrejselufthavn.
De nye tanker bag Karup Lufthavn vil blive præsenteret på et pressemøde i
Karup Lufthavn torsdag middag, hvor Apollo også vil være tilstede som en ny
samarbejdspartner.

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.
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