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Hver anden dansker vil have EM-fodbold i
ferien
Apollo har testet, hvorvidt danskerne vil se EM-fodbold på deres sommerferie

Europamesterskaberne i fodbold, som spilles i Polen og Ukraine, venter lige
om hjørnet, men det gør manges forestående sommerferierejse også.
”Fodbold deler verden i to lige store grupper, skal vi tro vores Likes på
Facebook. Via Facebook har vi netop i en afstemning spurgt, om det er vigtigt
at kunne følge fodbold-EM på ferierejsen, og resultatet er nogenlunde fifty-

fifty. Det fortæller os, at det er vigtigt at give mulighed for at se EM-fodbold
men også give mulighed for at undgå det. Derfor har vi indgået aftale med en
række caféer og barer på vores rejsemål, som transmitterer de danske og
svenske fodboldkampe for Apollos gæster alene. På den måde kan de af vores
gæster, der for enhver pris vil undgå fodbold forblive på hotellet eller lægge
vejen langt forbi de pågældende serveringssteder. Og alle de gæster, der
synes det er vigtigt at følge det danske landshold, også selvom man er på
ferie, kan få deres ønske opfyldt”, konstaterer Rikke Koks Andreassen,
kommunikationschef hos Apollo.
Apollo viser de danske og svenske kampe i EM i fodbold på store græske
rejsemål som Kos, Santorini, Korfu, Rhodos, Kreta, Zakynthos, Karpathos og
Samos. Og i Thailand, som bliver et større og større sommerrejsemål, vil EM i
fodbold vises på Koh Samui og Phuket. I populære Tyrkiet vil det gælde
feriemål som Marmaris og Bodrum, og på Mallorca transmitteres kampene
flere forskellige steder på øen i udvalgte caféer og barer, blandt andet i
Alcudia, Magaluf/Palmanova og Cala d’Or. På Fuerteventura kan Apollos
gæster se fodboldkampene i Corralejo samt på sports- og familieresortet,
Playitas, i den store sportsbar. Kroatien er heller ingen undtagelse.
”Det er naturligt, at vores sports- og familieresort, Playitas, viser alle danske
EM-kampe i den centralt beliggende sportsbar, ligesom Playitas normalt viser
alle store sportsbegivenheder. Også på Mythos Beach, et andet af vores
hoteller, som tilbyder en lang række aktivitetsmuligheder, kan EM-kampene
ses. På de to hoteller er det naturligt at holde det på resortet, da gæsterne
helt generelt set er meget sportsinteresserede”, slutter Rikke Koks
Andreassen.
Apollo sender cirka 100.000 danskere på sommerferie hver sommer, og der
flyves fra Kastrup, Billund, Aalborg og Odense.
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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.
Hovedparten af Apollo Danmarks gæster flyver med SAS.
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