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Apollo lancerer nye kombinationsrejser
skræddersyet til vinteren

Apollos investering i kombinationsrejser har været en stor succes.
Rejsearrangøren udvider derfor nu tilbuddet med nye kombinationsrejser,
der er skræddersyede til vinterrejsesæsonen, og med destinationer som De
Kanariske Øer, Emiraterne og Thailand på menuen.

Apollos satsning på kombinationsrejser, hvor flere destinationer kombineres i
den samme rejse, er blevet en stor succes, og nu hvor pandemien endelig ser
ud til at være lagt bag os, glæder rejsearrangøren sig til igen at kunne tilbyde
et bredt vinterrejseprogram – og et udvidet tilbud af kombinationsrejser, der
gælder en række gode vinterdestinationer. 



”Efter et par år med pandemi er det ikke kun lysten til at rejse, der er større.
Mange af os har også opsparet ferie. Så lige nu ser vi mange, der derfor
planlægger at forkæle sig selv med en længere ferie den kommende vinter, og det
er derfor oplagt at opleve fx to forskellige destinationer i en og samme ferie,”
fortæller Glenn Bisgaard, salgsdirektør hos Apollo.

De Kanariske Øer er en af de destinationer, Apollo tilbyder
kombinationsrejser til denne vinter. På Gran Canaria bliver det eksempelvis
muligt at kombinere en uge i elegante Meloneras med en uge i charmerende
Puerto de Mogan. Og har man mere hang til øliv, så kan Tenerife og La
Gomera kombineres. 

Til manges store glæde er Thailand desuden tilbage som rejsemål denne
vinter. Også her lancerer Apollo nye kombinationsflyvninger til bl.a. Phuket
kombineret med Koh Lanta. 

Familiens kombinationsfavorit
Emiraterne skiller sig ud som en favorit til kombinationsrejser blandt familier
med børn. Og især dem, der rejser med lidt større børn og teenagere. Her kan
mangfoldige Dubai kombineres med både aktivitetsmekkaet Ras al Khaimah,
kulturrige Abu Dhabi eller det mere tilbagelænede og luksuriøse Ajman. 

”Emiraterne er som skabte til kombinationsrejser, idet hvert emirat byder på noget
helt unikt. I Dubai venter næsten alt inden for verdensrekorder – fra imponerende
skyskrabere til vilde forlystelsesparker. Ras al Khaimah derimod byder på masser
af natur og friluftsaktiviteter, der sikrer uforglemmelige oplevelser for hele
familien,” mener Glenn Bisgaard.

Han er ikke i tvivl om, at det er de store kontraster og spektakulære
seværdigheder, der gør Emiraterne så attraktive for kombinationsrejser. De
fleste, der holder ferie i Dubai, tager da også på dagstur til Abu Dhabi for at
besøge attraktioner som Ferrari World eller verdens længste zipline i Ras al
Khaimah – og omvendt. Dagsture til Dubai er således Apollos bedst
sælgende udflugt fra de andre emirater.

Apollos kombinationsrejser for vinteren 2022:

Land Kombinationer

Spanien Gran Canaria + Gran Canaria



Fuerteventura + Fuerteventura

Tenerife + Tenerife

Lanzarote + Lanzarote

Tenerife + La Gomera

Portugal Madeira + Madeira

UAE Dubai + Dubai

Dubai + Ajman

Dubai + Ras al Khaimah

Dubai + Abu Dhabi

Thailand Phuket + Phuket Kommer snart til salg

Khao Lak + Phuket Kommer snart til salg

Egypten Hurghada + Hurghada

Egypten Nile Cruise + Hurghada Kommer snart til salg

Programmet er foreløbigt, og nye kombinationsmuligheder kan komme til.

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.

https://www.apollorejser.dk
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