
Fler resor till Kroatien i sommar: Fritidsresor öppnar nytt koncepthotell i Kroatien

Just nu bokas mer än dubbelt så många sommarresor till Kroatien hos Fritidsresor jämfört med samma period förra året. Fritidsresor utökar
Kroatienprogrammet inför sommaren och erbjuder fler antal resor och nytt familjehotell.

– Kroatien är en tydlig favorit inför sommaren. De senaste veckorna har Kroatien-bokningarna skjutit i höjden och vi ser i nuläget en 267-procentig ökning
jämfört med samma tidpunkt förra året, säger Leyla Öfwerström, informatör på Fritidsresor.

Även om andelen bokningar redan nu är ovanligt hög kommer fler ha möjlighet att säkra sin Kroatien-resa. Fritidsresor utökar nämligen kapaciteten och
dubblar antalet resor till landet jämfört med förra sommaren. Andelen resor utökas även på nordisk nivå vilket exempelvis möjliggör för resenärer i de södra
delarna av Sverige att till exempel resa från Kastrup i Köpenhamn som har många avgångar.

Nästa sommar breddas även Kroatienprogrammet med familjekonceptet Blue Star. Anläggningen som ligger i orten Podgorda på den Makarska rivieran,
genomgår just nu en totalrenovering kommer att ha nya rum för vuxna och par, samt för familjer. Därtill anläggs två nya poolområden direkt vid
strandpromenaden.

– Vi har under lång tid letat efter en passande Blue Star-anläggning i Kroatien för att kunna erbjuda ett hotell med bra läge med högsta kvalitet. Äntligen har
vi hittat det och vi är jätteglada att i sommar öppna Blue Star Medora Auri, säger Leyla Öfwerström.

Fakta:

Flyg med SAS från ARN, Malmö Aviation från GOT. Båda avgår varje fredag – från GOT mellan 6 maj och 7 oktober och från STO från 27 maj till 30 sep.
Svenskar kan även flyga från CPH med Malmö Aviation, fredag samma period som Göteborg

Bilder:

http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0005930

För mer information:

Leyla Öfwerström, informatör på Fritidsresor: 08-720 73 71

TUI Nordic/Fritidsresegruppen är med en marknadsandel på 20 procent den största aktören på den nordiska resemarknaden. Koncernen etablerades 1961 och erbjuder charterresor, flyg
och kryssningar. Några av de populäraste resmålen är Kanarieöarna, Thailand och Turkiet. TUI Nordic/ Fritidsresegruppen består av researrangörerna Fritidsresor, TEMA, Nazar och
WonderCruises, Star Tour i Danmark och Norge, Finnmatkat i Finland och flygbolaget TUIfly Nordic. Koncernen ingår sedan 2000 i den världsledande resekoncernen TUI Group, världens
ledande turistkoncern med verksamhet i omkring 180 destinationer världen över. Koncernen är baserad i Tyskland och TUI Groups aktie är med i både FTSE 100 index, som är ledande på
Londonbörsen och Tyska MDax. Under det finansiella året 2013/14 noterade TUI Group en omsättning om €18.7bn och ett operativt resultat om €869m. Gruppen har omkring 77,000
anställda i 130 länder och erbjuder sina cirka 30 miljoner kunder heltäckande service från bokning till hemkomst. TUI täcker med sin verksamhet hela den turistiska värdekedjan, vilket
innefattar ledande researrangörer 1,800 resebyråer i Europa, sex flygbolag med mer än 130 medium- och långdistansflygmaskiner, mer än 300 gruppägda hotell däribland RIU och
Robinson. Med kryssningsfartyg som MS Europa och lyxkryssningsfartyget MS Europa 2, TUI Cruises “Mein Schiff” flottan och fartyg under varumärket Thomson Cruises i Storbritannien
så är TUI väl positionerat på den starkt växande kryssningsmarknaden. Globalt ansvarför hållbar ekonomi, ekologi och social verksamhet är grundläggande i vår företagskultur. Som den
enda turistgruppen i världen är TUI är medlemmar av FNs Global Compact. Samtidigt är koncernen listad på välrenommerade Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).


