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Apollo udvider padel-satsning

Padel er en af landets hurtigst voksende sportsgrene. Hos Apollo mærker de
også en markant øget efterspørgsel efter hoteller med padel-baner. Derfor
udvider rejsearrangøren nu padel-satsningen og investerer i ti helt nye baner
fordelt på en række forskellige hoteller.

Siden Apollo Sports investerede i de første padel-baner i 2020, har interessen
allerede oversteget alle forventninger. Sidste år var padel således den
hurtigst voksende sportsgren på Apollos hoteller. For at imødekomme den
eksplosive efterspørgsel udvider Apollo nu indsatsen med hele ti nye padel
tennis-baner og en træningskalender spækket med padel-events i
samarbejde med Swedish Padel Camp.



”Danskerne har for alvor fået padel-feber, og som nordens største arrangør af
træningsrejser er det klart, at vi skal imødekomme den interesse og sørge for, at
vores gæster kan dyrke deres yndlingssport på deres ferie,” siger Glenn Bisgaard,
salgsdirektør hos Apollo.

Apollos padel-udbud dækker både sommer- og vinterrejsesæsonen og er
fordelt på 16 hoteller i både Grækenland, Spanien, Cypern, Emiraterne og
Egypten. Udover et øget udbud af padel-baner arrangerer Apollo også sine
egne padel-uger til dem, der gerne vil dyrke interessen og udvikle deres
færdigheder. Foreninger og vennegrupper vil også kunne skræddersy egne
pakkerejser med padel i fokus. 

”Med de nye padel-tiltag er der vist ikke længere nogen undskyldning for ikke at
arbejde lidt med teknikken i ferien eller at opdage sporten for første gang,” slutter
Glenn Bisgaard.

På disse hoteller kan Apollos gæster spille padel i år:

Grækenland
Levante – Powered by Playitas
Porto Myrina – Powered by Playitas
Sivota Retreat – Powered by Playitas
Cavo Spada Deluxe & Spa Giannoulis Hotels
Alegria Beach Resort
Almyra Hotel & Village
Porto Plomari
Tsilivi Beach

Spanien
Playitas Resort
Lopesan Costa Meloneras Resort Spa & Casino
Gloria Palace San Agustin Thalasso & Hotel
Royal River Luxury Hotel 

Cypern
Napa Mermaid Hotel & Suites

Egypten
Aqua Vista – Powered by Playitas



Emiraterne
JA Ocean View
JA Beach

Læs mere om Apollos padel tennis-rejser her.

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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