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Mads Mikkelsen er den kendis, vi helst vil
holde ferie med

Mette Frederiksen, Mary og Medina ville være gode
rejseledsagere. Men allerhelst vil vi på ferie med
filmverdenens darling Mads Mikkelsen.
I en ny undersøgelse* har Apollo Rejser spurgt danskerne, hvilken kendt
person de helst vil på ferie med. Det er der kommet mange forskellige bud
på, heriblandt politikere, musikere, skuespiller og fodboldspillere. Men
allerøverst på listen er hele Danmarks, og nu også den internationale
filmscenes, Mads Mikkelsen. 



Faktisk løber biografaktuelle Mads Mikkelsen med næsten hver tiende
rejseinvitation (7,5 pct.), når danskerne frit fra leveren skal nævne, hvilken
kendt dansk person de helst vil dele en paraplydrink og en tur på stranden
med.

Længere nede på listen over kendisser, vi danskere gerne vil dele er dejlig
ferie med, er bl.a. Mette Frederiksen, Mary, Dronning Margrethe, Medina,
Linse og Christian Eriksen.

”Rejseledsageren kan betyde meget for, om ferien bliver vellykket eller ej, og for
mange er det på rejsen, livets mest uforglemmelige minder skabes. Og den slags
vil man selvfølgelig ikke dele med hvem som helst,” siger Glenn Bisgaard,
salgsdirektør hos Apollo.

* Undersøgelsen er gennemført af Mantap Global AB på vegne af Apollo i januar
2022. Resultaterne er baseret på 4.045 besvarelser fordelt på lige over 1.000
besvarelser pr. land i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

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.
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