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Apollo Sports er på udkig efter
rekordmange nye instruktører

Salget af Apollos sports- og træningsrejser er intet mindre end femdoblet
sammenlignet med sidste år. For at imødekomme den enorme interesse
blandt de træningshungrende gæster, efterlyser rejsearrangøren nu et
rekordstort antal nye instruktører til Apollo Sports og Playitas hotellerne.

Træningsrejser har for længst vist sig at være en af årets helt store
rejsetrends. Danskerne elsker at hoppe i træningstøjet på ferien, og hos
Apollo slår salget af træningsrejser også helt nye rekorder. På nuværende
tidspunkt kan rejsearrangøren allerede melde om en femdobling



sammenlignet med sidste år – og en fordobling i forhold til før pandemien.

Apollo Sports er Apollos paraply af træningsrejser, hvor der i konceptet ligger
ni helt rendyrkede sportshoteller, hvoraf seks hører under det kvalitetssikrede
Playitas-varemærke. I løbet af 2023 vil rejsearrangøren tilbyde over 300
sportsarrangementer og træningsuger fordelt på hotellerne – og intet mindre
end 100.000 gæster forventes at feriere og træne på et Apollo Sports hotel.

’’Danskerne er aktive af natur, og der er efterhånden mange, som holder af at
træne og dyrke forskellige typer sport, når de drager på ferie. Vi vil selvfølgelig
gerne følge med efterspørgslen, og gør derfor vores ypperste for at tilbyde de
bedste træningsarrangementer på vores sportshoteller,’’ fortæller Glenn
Bisgaard, salgsdirektør hos Apollo. 

Har brug for passionerede instruktører
For at imødekomme den øgede interesse efterlyser rejsearrangøren et
rekordstort antal nye instruktører til træningshotellerne. Stillingerne dækker
over alt fra fitness og yoga til padel, tennis, triatlon, cykling og vandsport.

’’Apollo Sports er vores klart hurtigst voksende hotelkoncept. Vi har allerede nu
Nordens bredeste udvalg af rendyrkede træningshoteller og hold, og vi arbejder
konstant på at udvikle os. Dog er det altafgørende for os, at vi får endnu flere
dygtige og passionerede instruktører med på rejsen, der brænder lige så meget for
træningsrejser som os, hvis vi skal tage konceptet til helt nye højder,’’ forklarer
Glenn Bisgaard.

Herunder de forskellige stillingsopslag:

1. Padel & Tennis instructor, Powered by Playitas, Greece
2. Triathlon coach, Powered by Playitas hotels
3. Fitness, aerobics, choreography, yoga & dance instructors
4. Water Sports instructor, Powered by Playitas Greece
5. Bike guide & Mechanic, Powered by Playitas, Greece
6. Fitness/Functional/Crossfit instructor, Powered by Playitas
7. Sports instructor / gruppetreningsinstruktør

Om Apollo Rejser
Apollo Rejser er en af Nordens førende rejsearrangører med en million

https://emp.jobylon.com/jobs/142689-powered-by-playitas-padel-tennis-instructors-powered-by-playitas-greece/
https://emp.jobylon.com/jobs/122544-powered-by-playitas-triathlon-coach-powered-by-playitas-hotels/
https://emp.jobylon.com/jobs/122333-powered-by-playitas-fitness-aerobics-choreography-yoga-dance-instructors/
https://emp.jobylon.com/jobs/114361-powered-by-playitas-water-sports-instructor-powered-by-playitas-greece/
https://emp.jobylon.com/jobs/114357-powered-by-playitas-bike-guide-bike-mechanic-powered-by-playitas-greece/
https://emp.jobylon.com/jobs/114311-powered-by-playitas-fitness-functional-x-fit-instructor-powered-by-playitas/
https://emp.jobylon.com/jobs/71812-apollo-destination-grupptraningsinstruktor-sports-instructor/


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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