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Mere Vietnam hos Apollo denne vinter

Med tre nye resorts på listen og en ugentlig afgang til Vietnam satser Apollo på,
at danskerne vil nyde sol, vietnamesisk mad og gæstfrihed den kommende vinter.
Interessen for vinterrejser til Vietnam er da også støt stigende, melder
rejsearrangøren.

Når Vietnams lumre og våde sæson går på hæld, og solen og lyset i stedet
tager over, satser Apollo på at sende deres danske gæster til det særlige land
med den interessante historie og det verdenskendte køkken.

Med i alt 15 resorts på programmet i højsæsonen og en ugentlig flyvning fra
København hele vinteren, er der således rig mulighed for at opleve Vietnams



særlige gastronomi, de vidunderlige strande og landets gæstfrihed. Og vil
man gå på opdagelse i landets historie og natur, må disse også siges at være
ganske unik.

Nye hoteller og naturoplevelser forude
Apollo flyver ugentligt ud af København med Qatar Airways, der netop er
blevet kåret til et af verdens bedste flyselskaber af passagererne i en
undersøgelse foretaget af AirHelp, hver onsdag fra slut oktober til midt april
næste år.

Forude venter destinationerne Ho Chi Minh City, Phu Quoc eller kystbyen
Phan Thiet, der er sæsonens charterdestinationer, samt Hanoi eller Hoi An
som fleksible rejsedestinationer, der giver mulighed for at opleve det
spændende land på egen hånd.

Apollos Vietnam-program for sæsonen byder derudover bl.a. på tre helt nye
hoteller. Heriblandt det 4-stjernede Pandanus Resort samt storbyhotellerne
Hotel Avanti og Asian Ruby Select, der begge ligger i gåafstand til alt, hvad
man vil opleve i Ho Chi Minh Citys pulserende storbyliv.

Vil man derudover opleve Vietnam uden for storby og turistområder, byder
Apollos vinterrejseprogram også på en ganske særlig udflugt i Mekong-
deltaet, hvor hverdagslivet i Vietnam kan opleves på nært hold.

”Vietnam er en super spændende destination for både gengangere og dem, der
endnu har det smukke og gæstfri land til gode. Der er mulighed for at kombinere
byliv, shopping og et meget eksotisk strandliv på østkysten mod Stillehavet med
en helt fantastisk gæstfri kultur samt, ikke mindst, historie og utroligt smukke
naturoplevelser både inde i landet og ved kysten. Det er alt sammen noget, som vi
ser flere og flere af vores rejsende sætte højt, når de rejser ud i verden,” fortæller
Glenn Bisgaard.

Det første fly til Vietnam med Apollo letter fra Københavns Lufthavn 30.
oktober 2019 med mulighed for enten 14 eller 21 dages rejse samt
kombinationsrejser til Phan Thiet og Ho Chi Minh City.

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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