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Gruppetræning hitter på ferien

Tiderne, hvor vi udelukkende rejste på ferie for at spise,
drikke og boble rundt i poolen er for længst forbi. Danskerne
ligger ikke på den lade side på ferien. Tværtimod. Løbesko og
træningstøj er for mange blevet en lige så stor selvfølge i
kufferten som solcreme og solbriller, og hos Apollo er særligt
de sociale gruppetræninger et stort hit.
Interessen for aktive ferier har været stor i flere år. Men i kølvandet på
pandemien er den interesse steget markant. Hos Apollo er salget af
træningsrejser dermed allerede steget hele 40 procent sammenlignet med
2019, og sportshotellet Playitas Resort på Fuerteventura er rejsearrangørens
mest populære denne vinter. 



Og det siger ikke så lidt om danskernes lyst til bevægelse på ferien. På Apollo
Sports-hotellerne i Playitas-gruppen alene deltog gæsterne i over 30.000
timers bookede sportsaktiviteter i løbet af sommeren, der netop er gået på
hæld. I den forbindelse har padel, CrossFit og yoga været blandt de mest
populære aktiviteter, men de udendørs gruppetimer har samlet set tiltrukket
flest.

”For flere og flere handler ferien om egenomsorg og at dyrke personlige
interesser. Samtidig er danskerne aktive af natur. Vi elsker at få gang i benene,
afprøve nye fitnesstrends og være i gang. Er der træningsmuligheder på hotellet,
er vi de første til at benytte os af muligheden,” fortæller Glenn Bisgaard,
salgsdirektør hos Apollo. 

Han fortsætter:

”Og når vi samles, så er det om de udendørs gruppetimer, som er helt utroligt
populære blandt særligt de danske gæster. De er sociale, sjove og nemme bare at
dukke op til og tage del i. Uanset hvilken form man måtte være i.”

Han tilføjer også, at der for nyligt blev sat deltagerrekord på en Body Balance
gruppetime på Playitas, hvor hele 200 personer meldte sig til en og samme
time. 

Padelfeberen raser
Gruppetimerme ledet af professionelle instruktører er inkluderet på alle
Apollo Sports hoteller samt på flere af Apollos egne koncepthoteller: Apollo
Mondo. Derudover arrangerer Apollo træningsture med flere kendte profiler i
løbet af året, heriblandt fx sundhedscoach Gustav Salinas.

På mange af Apollos hoteller har man desuden investeret i padelbaner. De
første kom til i 2020, og interessen og antallet af padelbaner er siden kun
steget. 

I år alene har Apollo udvidet satsningen med hele ti nye padelbaner – og en
træningskalender spækket med padel-arrangementer i samarbejde med
Swedish Padel Camp. Padelsæsonen på hotellerne gælder både sommer- og
vintersæsonen.

”Vi danskere har for alvor fået padelfeber, og som Nordens største arrangør af
træningsture er det klart, at vi skal imødekomme den stigende interesse og lade



vores gæster dyrke deres yndlingssport - også på ferien,” slutter Glenn Bisgaard.

De mest populære træningssessioner på udvalgte Apollo Sports-hoteller:

Playitas
Resort

Levante – powered
by Playitas

Porto Myrina –
powered by Playitas

Sivota Retreat –
powered by Playitas

Gruppetimer WOD Fitness & WOD Aqua

Spinning Padel Padel Yoga

Jumping
Fitness

Yoga Aqua Stretch & Relax

BALLance Spinning Morning yoga Core

Self Myofasial
Release

Aqua Gruppetimer Water Volleyball

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.

https://www.apollorejser.dk
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