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DER Touristik og Apollo sælger Novair

DER Touristik og Apollo sælger flyselskabet Novair til danske Jet Nordic Group.
Salget bygger på et strategisk og nordisk samarbejde mellem parterne, og
samtidig giver mulighed for et større og tydeligere kundefokus.

”Dette her er en plan for fremtiden. Vi tror på, at ferierejser til udlandet vender
stærkt tilbage. Nu kan Apollo og Jet Nordic Group lægge endnu flere ressourcer
og fokus på vores kunder” siger Leif Vase Larsen, CEO – DER Touristik
Northern Europe.



”Jeg køber et veldrevet og godt flyselskab, som har fløjet med Apollos kunder de
seneste 20 år, og sammen med Jettimes 500.000 årlige passagerer, danner vores
to selskaber grundlaget for en stærk nordisk platform med stort vækstpotentiale”,
siger Lars Thuesen, ejer af Jet Nordic Group.

Med salget bidrager DER Touristik, Apollo og Jet Nordic Group med
synergieffekter til markedet, et skarpere fokus og styrket lønsomhed for alle
parter, navnligt i lavsæsonen.

”Det er nødvendigt, at vi sammen vækster forretningen i fremtiden, så vi fortsat er
relevante, kan tilbyde konkurrencedygtige priser og bevare den stærke nordiske
kvalitets- og serviceprofil, som begge selskaber i dag repræsenterer”, siger Lars
Thuesen.

Novair har ca. 240.000 årlige passagerer, ca. 120 medarbejdere og 2 fly af
typen Airbus 321 NEO. Salget gennemføres i august 2021, og Novair vil
fortsat flyve for Apollo som en del af den strategiske samarbejdsaftale.

Ved spørgsmål så kontakt venligst:

Leif Vase Larsen, CEO, DER Touristik Northern Europe
+46 733 702 663 eller lvl@apollo.se

Anders Fred, VD Novair
+46 708 741 433 eller anders.fred@novair.se

Om Apollo Rejser
Apollo Rejser er en af Nordens førende rejsearrangører med næsten 400
medarbejdere og en million rejsende om året. Med os kan kunderne rejse til
hele verden, uanset om de vil på en afslappende sol- og badeferie, en
træningsuge i varmen eller tilbringe en weekend i en spændende storby. Vi
arrangerer pakkerejser, træningsrejser, krydstogter og storbyrejser. Desuden
tilbyder vi tryg og sikker bookning af fly og hotel separat, hvis kunden
foretrækker selv at sammensætte sin rejse.

Apollo Rejser udgør, sammen med flyselskabet Novair,
specialrejsearrangørerne Golf Plaisir, Lime Travel og Xtravel samt
sportsresortet Playitas, gruppen DER Touristik Nordic AB. Vi har siden 2015



været en del af den privatejede tyske koncern REWE med over 300.000
medarbejdere.

Apollo Rejser arbejder aktivt for bæredygtige rejser og socialt ansvar, og vi
samarbejder med SOS Børnebyer, Ecpat og SOK (Sveriges Olympiske Komité).
Apollo Rejser har været Travelife-certificerede siden 2016. Læs mere på
www.apollorejser.dk.
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