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Vi er vilde med kombinationsrejser

Efterspørgslen på Apollos kombinationsrejser har aldrig været højere. Salget
af kombinationsrejser med fokus på flere destinationer pakket ind i én og
samme ferie ligger lige nu hele 30 pct. over rekordåret 2019 med
Grækenland som den soleklare favorit. Nu tilføjer rejsearrangøren yderligere
nye kombinationsrejser til vintersæsonen. 

I starten af året øgede Apollo udbuddet af kombinationsrejser markant, da de
lancerede en række nye destinationer, nye rejselængder og nye muligheder
generelt. Mykonos kom bl.a. tilbage til rejseprogrammet i en glamourøs
kombination med Santorini og Naxos, og der blev åbnet for muligheden for at
kombinere op til tre destinationer i Epirus Regionen på det græske fastland. 



Blot et par måneder efter de nye lanceringer har Apollos salg af
kombinationsrejser sat nye rekorder. Salget af rejserne ligger hele 30 pct.
over niveauet i 2019, som hidtil har været rejsearrangørens bedste salgsår for
den type rejser.

”Interessen for at kombinere flere destinationer i en rejse er gået over al
forventning indtil videre. Især for Grækenland. Så måske vi kommer til at se, at
2022 bliver året, hvor øhop for alvor får sit helt store comeback,” siger Glenn
Bisgaard, salgsdirektør hos Apollo.

Vinterens bedste kombinationer
Apollos kombinationsrejser er dog langt fra ikke forbeholdt dem, der gerne vil
rejse om sommeren - eller til Middelhavet for den sags skyld. 

På De Kanariske Øer kan man fremover opleve to forskellige steder på den ø,
man allerhelst vil besøge. Eller man kan kombinere pragtfulde Tenerife med
frodige La Gomera. Også på Madeira i Portugal samt i De Forenede Arabiske
Emirater er der åbnet for spændende kombinationsrejser den kommende
vinter.

”Emiraterne er faktisk et glimrende udgangspunkt for kombinationsrejser, også
selvom man måske rejser med børn. Her er det blandt andet oplagt at kombinere
Dubai med Ras al Khaimah og Abu Dhabi, hvis man gerne vil have masser af
mangfoldighed, kultur og mange forskellige aktiviteter,” forklarer Glenn
Bisgaard, som også peger på en helt unik kombinationsrejse til Egypten til
vinter, hvor en uges krydstogt på Nilen kombineres med en uge på stranden
eller på Apollos sportshotel Aqua Vista - Powered by Playitas i Hurghada.

”Vinterprogrammet for 2022 er selvfølgelig ikke helt færdigt endnu. Så flere
destinationer vil komme til løbende – heriblandt også nye kombinationsrejser,”
slutter Glenn Bisgaard.

Top 10: Disse kombinationsrejser er særligt hotte blandt danskerne lige nu

1. Vestkreta & Rethymnon



2. Parga + Sivota

3. Skiathos + Skopelos

4. Lefkas + Parga

5. Santorini + Naxos

6. Kos + Kalymnos

7. Alonissos + Skopelos

8. Rhodos + Rhodos

9. Santorini + Ios

10. Zakynthos + Zakynthos

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.

https://www.apollorejser.dk
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