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Kuoni France bliver del af DER Touristik

Med opkøbet opererer REWE Group nu i 15 europæiske lande

DER Touristik Group træder nu ind på et helt nyt marked. Med et nyt samarbejde
med Travel Lab SAS, bedre kendt som Kuoni France, entrerer DER Touristik
Frankrig med syv premium brands. Det betyder, at DER Touristik, som en del af
REWE Group, nu opererer i 15 europæiske lande.

DER Touristik-koncernen har netop sat fod i et nyt marked. Med sit køb af det
franske selskab Travel Lab SAS, også kendt som Kuoni France, den 5. marts
2018, er REWE-koncernen således nu også aktiv på det franske marked.



Erhvervelsen inkluderer både Kuoni France samt seks øvrige specialiserede
brands, der arbejder inden for det mere eksklusive rejsemarked.

”Dette skridt giver mening af to årsager: For det første kan vi tjene et nyt
europæisk marked, og for det andet investerer vi i et yderst rentabelt selskab med
eksklusive mærker, der tjener attraktive målgrupper,” forklarer Sören Hartmann,
adm. dir. for DER Touristik Group.

”DER Touristik Group driver allerede en portefølje på 25 specialiserede
rejseudbydere. Gennem deres ekspertise har vi som koncern opnået en værdifuld
erfaring inden for premium rejser til de målgrupper, som det lidt ekstra og har
mere eksklusive ønsker.”

Kuoni France var oprindeligt en del af den Zürich-baserede Kuoni Group.
Selskabet er blevet omstruktureret i 2013 og har siden heddet Travel Lab
SAS.

Produkterne under Travel Lab SAS er sidenhen blevet finjusteret, nye rejser er
blevet udviklet og et nyt mærke, Donatello, er kommet til.

I dag har selskabet hjemme i Paris og har en attraktiv markedsposition samt
interessante vækstperspektiver. Selskabet genererer indtægter for 144
millioner euro og beskæftiger 228 personer.

Apollo er en af Nordens førende rejsearrangører. Apollo arrangerer
charterrejser, aktive ferier, cityrejser og krydstogtferier samt fleksible rejser
til hele verden, hvor du selv vælger, om destinationen skal være by eller
strand samt længden af rejsen. Apollo Rejser i Danmark danner, sammen med
Apollo i Norge, Sverige og Finland, flyselskabet Novair, Golf Plaisir, Lime
Travel samt træningsresortet Playitas på Fuerteventura, gruppen DER
Touristik Nordic AB. Apollo Travel Group har cirka 500 medarbejdere og 1
mio. passagerer om året, som rejser til destinationer i hele verden. 

Apollo har siden 2015 været en del af den privatejede tyske koncern REWE
med mere end 300.000 medarbejdere. Apollo arbejder aktivt for holdbare
rejser og det sociale ansvar og samarbejder med bl.a. SOS Børnebyerne,
Ecpat, Skoleglæde.nu og Sveriges Olympiske Komité. Apollo er Travelife
certificerede siden 2014.



Følg Apollo på Facebook, Google+ og YouTube.

Kontaktpersoner

Glenn Bisgaard
Pressekontakt
glenn.bisgaard@apollorejser.dk
35 20 10 08

https://www.facebook.com/ApolloDanmark?ref=ts&fref=ts
https://plus.google.com/u/0/118314063620138786008/posts
http://www.youtube.com/user/ApolloRejserDK
mailto:glenn.bisgaard@apollorejser.dk
tel:

