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Tre ekstrafly sættes ind i uge 42

Uge 42, også kaldet efterårsferien, er de seneste fem år blevet en af de mest
populære ferieuger i danskernes feriekalender. Uge 42 er tilmed den eneste
af alle ferieuger på året, hvor hele Danmark holder ferie på samme tidspunkt.
Den våde danske sommer, som sidder i danskernes nære hukommelse,
stimulerer udlængslen over-norm højt.

”Vi har netop taget beslutning om at indsætte tre ekstrafly i uge 42 til
populære rejsemål grundet den enorme efterspørgsel på efterårsferierejser.
Siden midt juli har salget af efterårsferierejser ligget 25 % højere end i
samme periode sidste år, og uge 42 er i forvejen en meget efterspurgt uge, da
alle danskere holder efterårsferie på samme tidspunkt. Herudover har



danskerne lagt sig på et meget højt rejseniveau med udenlandsrejser flere
gange årligt, og det inkluderer efterårsferien mere end nogensinde. De
danskere, der har holdt sommerferie i et dansk sommerhus med regn i tre
uger er herudover desperate efter sol og varme, inden vi går i kollektivt
vinterhi”, siger Rikke Koks Andreassen, kommunikationschef hos Apollo.

De tre ekstrafly gælder de tre rejsemål Rhodos, Fuerteventura og Kreta, som
tæller blandt de allermest populære destinationer i den periode. Der rejses
fra Kastrup. Kreta og Rhodos ligger geografisk så sydligt i det græske øhav, at
varmegraderne er høje i uge 42. Fuerteventura huser sports- og
familieresortet, Playitas, som trækker rekordmange danskere til. Egypten er
også begyndt at vise rigtigt gode takter igen.

”80 % af rejserne i uge 42 bookes online om aftenen, hvor familierne er
samlet efter job, skole og institutionsstart. Men der er også mange
henvendelser i løbet af dagen på telefonerne. Det er ikke udelukket, at vi
indsætter endnu flere ekstrafly, hvis tendensen fortsætter”, slutter Rikke Koks
Andreassen.

Apollo sender cirka 15.000 danskere på efterårsferie hvert år.

Top-seks på rejsemål i uge 42

1. Fuerteventura
2. Kreta
3. Gran Canaria
4. Alanya
5. Sharm el Sheikh
6. Hurghada
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Apollo er Danmarks tredjestørste rejsearrangør og har siden den 1. januar 2001
været et datterselskab til den schweiziske rejsekoncern Kuoni. Den skandinaviske
del af koncernen hedder Kuoni Scandinavia, og foruden Apollo og Kuoni i
Danmark, Sverige og Norge, indgår flyselskabet Novair. Kuoni Scandinavia har
780 medarbejdere og har totalt set 1.000.000 rejsende på årsbasis til rejsemål i
hele verden. Apollo tilbyder 1.600 hoteller på 48 destinationer i 28 lande. Playitas
er det nye, store sportsresort på Fuerteventura.
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