
Sport, avkoppling och kost: Fritidsresor lanserar nytt livsstilskoncept

Fritidsresor breddar utbudet med livsstilskonceptet Robinson för sportiga och hälsomedvetna semesterfirare. Sveriges största researrangör
öppnar med elva Robinson-hotell i fem länder.

På Robinson står det holistiska synsättet på hälsa och välbefinnande i fokus. Här varvas lata stunder i solstolen med bland annat yoga, tennis, cykel,
aerobics och pilates. För de hälsomedvetna erbjuds livsstilsorienterade, individanpassade tränings- och kostprogram som WellFit® och WellFood®.

– För de som söker den ultimata kombinationen av sport, avkoppling och bra kost erbjuder Robinson den perfekta semesterformen. Sol och bad
kombineras med sport och aktiviteter i valfri mängd, säger Mathias Bergendahl, Fritidsresors informationschef.

Sport och aktiviteter

Ett brett urval av sportmöjligheter är ständigt i fokus på Robinson. Anläggningarna erbjuder allt från personlig träning med specialinstruktörer, träning på
egen hand, gruppträningsklasser till en rad olika sportaktiviteter. På Fuerteventura erbjuds till exempel surfing och på Mallorca till exempel golf med proffs-
tränare.

WellFit® och WellFood®

Programmet WellFit® är ett skräddarsytt program och gäller allt från träning och aktivitet till spabehandlingar och fysioterapi. På samtliga Robinson-hotell
serveras även WellFood® för en balanserad kosthållning. Maten är vällagad, hälsosam och råvarorna oftast närproducerade.

Alltid på Robinson

Mycket stora hotellområden.
Professionella ledare, aktiva eller före detta aktiva proffs inom respektive sport
Dagliga, ledarledda träningspass i spinning, step, yoga, pilates och annat.
Kostnadsfritt att delta i alla aktiviteter, personliga pass extra kostnad.
Spa med behandlingar, hälsokurer och fysioterapi.
Minst en á la carte-restaurang och buffé med bland annat WellFood®.
Evenemang specifika för respektive hotell, exempelvis golf, tennis, segling, mountainbiking eller som på Robinson Club Cala Serena på Mallorca en
utflykt på Harley Davidson-motorcyklar.
Barn och babyklubbar.

Fritidsresors program vintern 2015/16 och sommar 2016

Robinson Club Esquinzo Playa, Fuerteventura (vinter)
Robinson Jandia Playa, Fuerteventura (vinter)
Robinson Masmavi, Antalya (sommar)
Robinson Camyuva, Kemer (sommar)
Robinson Nobilis, Belek (sommar)
Robinson Pamfilya, Side (sommar)
Robinson Sarigerme Park, Dalaman (sommar)
Robinson Club Cala Serena, Mallorca (sommar)
Robinson Club Kalimera Kriti, Kreta (sommar)
Robinson Maldives, Male (sommar)
Robinson Club Soma Bay, Hurghada (sommar)

Bilder

http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0005935

För mer information:

Mathias Bergendahl, Nordisk Informationschef, TUI Nordic/Fritidsresegruppen, 08 – 720 74 96



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).


