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Danske børnefamilier tager til Playitas
Rekordmange danskere tager på sommerferie til sports- og familieresortet
Playitas i år, og især skolesommerferien er populær. Allerede nu er
hovedparten af to-ugers rejserne i skolesommerferien væk, og der er også run
på et-uges rejserne. Nyt på Playitas er helpension og familieværelser med
plads til to voksne og to børn
Flere undersøgelser peger på, at rigtigt mange danskere ikke skipper de
sportslige aktiviteter, selvom kalenderen skriver ferie. Den seneste
undersøgelse blandt danskerne peger således på, at 44 % af de adspurgte
således også dyrker sport i ferien, og at det primært er svømning og

løbetræning, der får os op af solstolene. 1250 danskere har svaret i den
landsdækkende undersøgelse *.
”Så godt som halvdelen af alle danskere holder ikke ferie fra sportslige
aktiviteter, selvom man befinder sig langt væk fra den normale dagligdag
med faste træningsrutiner. Man viderefører så at sige en aktiv livsstil på
ferien, dette som supplement til alt det, den ellers byder på af afslapning,
boglæsning, udflugter og brætspil. 18.000 danskere tager til Playitas hvert år,
og sportsresortet har vundet enormt stort indpas siden åbningen i 2009. Lige
nu ligger salget 25 % foran sidste års sommerferiesalg”, siger Rikke Koks
Andreassen, kommunikationschef i Apollo.
Hvad gælder indkvarteringsmulighederne på Playitas i skolernes
sommerferie, er lejlighederne det mest søgte, og herefter følger villaerne på
115 m2 og med egen pool. Selve hotellet er det tredje mest søgte, og især de
nye familieværelser med plads til to voksne og to børn er eftertragtede og
går hurtigt. Det er således første skolesommerferie, at Playitas tilbyder
deciderede familieværelser udover lejlighederne, og det har vist sig populært.

Hoteller med sportsmuligheder er i det hele taget de seneste år strøget ind
helt øverst på danskernes ønskeseddel. Det gælder, udover Playitas på
Fuerteventura, Mythos Beach på Rhodos samt dykkerferier og golfferier på en
række forskellige rejsemål og hoteller.
Playitas råder over 40 sportsfaciliteter, og senest er et spa kommet til, som
drives af det professionelle spa-selskab Tau Spa. Spa’et tilbyder restitution og
velvære og er blevet godt modtaget af både almindelige ferierende og
professionelle sportsudøvere. Sidstnævnte gruppe benytter spa’et til at få løst
musklerne op imellem træningspassene.
Indførelsen af helpension er ydermere nyt.
”Når man dyrker meget sport og er aktiv hver eneste dag, har kroppen brug
for meget og god mad, og vores gæster har derfor efterspurgt helpension.
Derfor tilbydes nu også frokost som del af pensionen i buffetrestauranterne”,
slutter Rikke Koks Andreassen.
Lørdag den 13. april i år gennemføres Challenge Fuerteventura med Playitas

som base. Det er tredje gang i træk, at det sker, og både i 2012 og 2011 trak
løbet flere hundrede triatleter fra hele verden, og også i år ser deltagerfeltet
interessant ud. Rasmus Henning er således en af de prominente deltagere.
* Kompas har for Apollo foretaget en landsdækkende undersøgelse med 1250
respondenter. Den er foretaget via internettet af Kompas Kommunikation.
Undersøgelsen er landsdækkende og afspejler normalfordelingen med
hensyn til de af Danmarks Statistik oplyste fordelinger på køn, alder og
region. Undersøgelsen afdækkede, hvorvidt danskere dyrker sport, når de
tager på ferie, eller ej.
Sportsmuligheder og -faciliteter på Playitas:
Hvad er inkluderet i rejsens pris:
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Gruppetræning (8-10 klasser/dag)
Spinning
Fitnesscenter (vægte, cardiomaskiner, nautilusmaskiner,
expressway)
Kids Sports Academy (i højsæsonen)
Yoga, Stretch & Relax, Core, Cirkeltræning, Aerobics, CrossFit,
Step, BodyToning, Danseklasser, Salsa, Funktionel træning
OutdoorFitness
Vandgymnastik
Konkurrencer/løb (f.eks. løb, aquathlon)
Vandring + Nordic Walking
Ab-Core-Class (i fitnesscentret),
Solhilsen (yoga om morgenen)
Triathlon/Multisport, Zumba, Pilates, Piloxing, Kettlebells
Beachvolley
Stavgang
Bordtennis
Multicourts (fodbold, basket, etc.)
Børneklub med program
Aftenaktiviteter
Minigolf

Dét kan man også:
•

Svømning i olympisk pool / svømmeinstruktør (svømmeskole)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guidede cykelture
Golf + golfinstruktør
Tennisbaner +tennisinstruktør
Indendørshal (håndbold, basket, floorball, badminton)
Dykning – Padikurser
Surfingkurser, Bølgesurfing, Kitesurfing, Windsurfing, Katamaransejlads
Spa
Event-uger
Landevejscykling, Mountainbike (også børnestørrelser), Citybike

Apollo er blandt de største rejsearrangører i Danmark og har siden den 1.
januar 2001 været et datterselskab til den schweiziske rejsekoncern Kuoni.
Den nordiske del af koncernen hedder Kuoni Nordic, og foruden Apollo og
Kuoni i Danmark, Sverige, Finland og Norge, indgår flyselskabet Novair og
Falk Lauritsen, Lime Travel, Golf Plaisir og Krone Golf Tours. Kuoni Nordic har
780 medarbejdere og totalt set 1.000.000 rejsende på årsbasis til rejsemål i
hele verden. Apollo tilbyder 1450 hoteller på 48 destinationer i 28 lande.
Følg Apollo på Facebook, Twitter og Google+.
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