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Rejsefeber: Sommerferieluknng afskaffet,
efterløn og skat
”Vi har telefonstorm på telefoner, og salget over web er enormt.
Kombinationen af, at KFO og BUPL Hovedstaden netop forleden har afskaffet
de tvungne ferieuger i uge 29 og 30 allerede fra denne sommer,
efterlønspenge der skal gå til ferie, og skattepenge, som kommer til
udbetaling hos de heldige i dag, gør, at der er rekordstort tryk på alle vores
salgskanaler. Også antallet af forespørgsler på Facebook er rekordstort”,
konstaterer Rikke Koks Andreassen, kommunikationschef hos Apollo.
Ifølge KFO (Københavns Forældre Organisation) og BUPL Hovedstaden er de

tvungne lukkeuger i uge 29-30 afskaffet fra 2012. Sagen var en varm kartoffel
sidste sommer og gjorde, at mange danskere var tvunget til at rejse på
sommerferie i uge 29 og 30. Konsekvensen var, at udbuddet af rejser ikke
kunne matche efterspørgslen, og at priserne steg eksorbitant på de rejser, der
var i markedet til uge 29 og 30.
Samtidig er det i dag, at de danskere, der har skattepenge til gode, kan få
dem udbetalt, og efterlønspengene er også en medvirkende faktor til at give
voldsom aktivitet på alle salgskanaler.
”Det ser oveni dette ud til, at antallet af skatteydere med restskat er faldet i
år, angiveligt fordi borgerne er blevet bedre til at ramme plet med deres
forskudsopgørelse, har SKAT meddelt, så alt i alt kan vi se frem til nogle
meget travle dage.
”Apollo kompenserer de danskere, der som følge af de tvungne ferieuger
indtil forleden har været tvunget til at købe deres sommerferie i de dyre
ferieuger 29 og 30 ved således at give mulighed for at ændre
afrejsetidspunkt til en anden uge end de dyre. Den difference, det vil give på
prisen, vil naturligvis blive tilbagebetalt til den enkelte. Herudover skal man
naturligvis ikke betale ændringsgebyr”, slutter Rikke Koks Andreassen.
Sidste år blev årets sommerferie ramt på værst tænkelige måde for rigtigt
mange danskere. I hvert fald hvis man havde planlagt at skulle til udlandet.
Tvungne ferieuger i 29 og 30, blandt andet i Københavns Kommune, betød
således, at rekordmange børnefamilier skulle ud at rejse i samme periode. Og
rejseselskabernes kapacitet slog ikke til.
”Der er ca. 55.000 børnefamilier alene i Københavns kommune*. Mindst 65 %
af dem blev på den ene eller anden måde berørt af de tvungne ferieuger i 29
og 30, hvilket svarede til 36.000 børnefamilier enten med barn i vuggestue,
børnehave eller fritidsinstitution. Ca. 20 % af Danmarks befolkning rejser på
charterferie, så 7.200 af familierne ville og skulle rejse i ugerne 29 og 30. Det
gjorde, at cirka 25.200 mennesker kom i klemme. Og i det regnestykke talte
vi kun Københavns Kommune. Ikke Frederiksberg eller andre kommuner på
Sjælland. Vi er glade for, at de tvungne ferieuger er fortid”, siger Rikke Koks
Andreassen, kommunikationschef hos Apollo.
* Kilde: Københavns Kommunes hjemmeside

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. 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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