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Mindst 30.000 danskere drager til varmen
i skolernes vinterferieuger

De danske charterfly med afgang i skolernes vinterferieuger, 7 og 8, er ved at
være fyldt op. Mere end 30.000 danskere tog på vinterferie sidste år, og
tendensen bliver den samme i år og med stor sandsynligvis også endnu
bedre.

- Danskernes skal sikre sig varme og udeliv som afbræk i denne kolde
vintertid med mørke og korte dage, og det ser nu ud som om, rekordmange



danskere vil af sted i uge 7 og 8. De Kanariske Øer, i særdeleshed Gran
Canaria, Tenerife og Fuerteventura, tegner sig for omtrent halvdelen af
rejserne, men også Egypten med Hurghada og Sharm el Sheikh og Jordan
med Aqaba trækker godt. Goa i Indien og Thailand har også for alvor fundet
deres plads i danskernes vinterpræferencer.  I den netop overståede weekend,
hvor en iskold vinter på ny har sat ind, er slutspurten på vinterferierejser gået
ind, og der har været stor salgsaktivitet på telefoner og Facebook samt en
meget høj bookingindgang”, fortæller Rikke Koks Andreassen,
kommunikationschef i Apollo.

Danskerne rejser igen på et meget højt niveau, og det gælder ikke kun juli og
august. Det gælder også uge 7, 8, uge 42 og vinteren generelt set. Flere og
flere tager på en uges sommerferie til Middelhavet og supplerer med en uges
solskin i enten uge 7 eller 8. Mange tager tilmed på aktiv ferie i uge 42.

Kastrup, Billund og Aalborg vil alle sende rigtigt mange danskere ud at rejse i
uge 7 og 8, og specielt Kastrup og Billund får meget travle dage.

Skal man have billige rejser, skal man imidlertid undgå uge 7 og uge 8.
Priserne på rejser er styret af efterspørgslen, og prisforskellen mellem januar-
rejser og uge 7 samt 8 kan således være flere tusind kroner. Går man efter
den helt store gevinst, skal man tage på vinterferie i januar eller lige før
påske.

Top-tre fra Kastrup og Billund

Kastrup:

1. Fuerteventura
2. Gran Canaria
3. Hurgahda

Billund:

1. Tenerife
2. Hurghada
3. Sharm el Sheikh

For mere information:



Rikke Koks Andreassen, kommunikationschef Apollo Danmark, mob.: +45
22201340

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.  
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