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Apollo satser på eventyr- og
drømmerejser i og udenfor Europa denne
vinter

To vintre med begrænsede rejsemuligheder har ført til en markant stigning i
interessen for at opleve eksotiske destinationer og strandparadiser den
kommende vinter. Nu lancerer Apollo flere drømmende vinterdestinationer –
i og udenfor Europa. 

Restriktioner og pandemi har gjort, at Apollos vinterprogram de seneste to år
hovedsageligt har været forbeholdt Europa og Emiraterne. Men nu, hvor



rejseportene er genåbnede, satser rejsearrangøren igen på mere eksotiske
destinationer i årets vinterprogram. På menuen er alt fra Det Indiske Ocean til
det eventyrlige Mellemøsten.

”Der er ingen tvivl om, at mange har ventet med længsel på det her. Allerede nu
kan vi se, at Thailand i de seneste uger har været blandt vores bedst sælgende
vinterrejsedestinationer. Men efterspørgslen er også stigende på mange af de
andre typiske drømmerejse-destinationer. I år går feriedrømmene endelig i
opfyldelse, og de ser ud til i høj grad at gå østpå denne vinter,” siger Glenn
Bisgaard, salgsdirektør hos Apollo.

Rejsedrømme opfyldes
Det Indiske Ocean med destinationer som Maldiverne, Seychellerne og
Mauritius er blandt nogle af rejsearrangørens vintersatsninger. Blandt disse
skiller Mauritius sig ud som familiernes yndlingsparadis, selvom østaten også
tiltrækker de voksne rejsende, der gerne vil opleve noget unikt, og som
drages mod de smukke strande og de mange koralrev.

Maldiverne og Seychellerne er derimod førstevalg for par – ikke mindst alle
de nygifte, der måtte udskyde brylluppet under pandemien. 

”For langt de fleste af os er destinationer som Maldiverne, Seychellerne og
Mauritius ikke steder, vi vender tilbage til år efter år, som vi fx gør med De
Kanariske Øer. Tværtimod. På mange måder repræsenterer de den ultimative
drømmerejse. Så at mange vælger de destinationer nu tyder på, at vi efter
pandemien har et øget behov for unikke oplevelser – og for at leve lidt mere,”
mener Glenn Bisgaard.

Eventyrlige oplevelser
Behovet for unikke oplevelser, mødet med nye kulturer og spektakulære
seværdigheder sætter også helt nye destinationer på rejsekortet. Mens både
Egypten og Dubai har været populære vinterdestinationer hos Apollo i en del
år, er interessen for de øvrige emirater også stigende – især
kulturhovedstaden Abu Dhabi og udendørsmekkaet Rash al Khaimah.
Derudover er Indien og Vietnam også tilbage. Det samme er den tidligere
storfavorit Oman.

”Oman er et eventyr fyldt med kontraster. Her kan du tage på hvalsafari, sove
under stjernerne i ørkenen, vandre blandt souks og caféer og komme helt ned i
gear på en kilometerlang pudderblød sandstrand. Oman er ganske enkelt en
magisk destination for alle, der vil opleve noget spændende og



anderledes," fortæller Glenn Bisgaard.

Er det i stedet Europa, der trækker denne vinter, er mulighederne også ekstra
mange med Apollo i år. Udover storfavoritterne som De Kanariske Øer, går
turen også til bl.a. Portugal og Costa del Sol.

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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