
Fritidsresor satsar drygt 400 miljoner på familjeanläggningar

Fritidsresor storinvesterar i nya familjeanläggningar och säkrar positionen som marknadsledande vad gäller familjekoncept.

Fritidsresor investerar över 420 miljoner kronor i familjekonceptet Blue Village Family Life och breddar med ytterligare 10 hotell från 12 till 22. Investeringen
gör Fritidsresor till fortsatt ledare på marknaden bland researrangörer med familjekoncept.

– Vi säkrar inför framtiden. Redan nu bokar 2 av 3 resenärer ett skräddarsytt hotell och det gäller i synnerhet barnfamiljer som i allt större uträckning
efterfrågar anläggningar anpassade för just dem. I många fall väljer resenärer till och med först hotelltyp och sedan resmål – så pass viktigt är
semesterboendet idag, säger Tor Claussen, Product and Aviation Director på TUI Nordic/Fritidsresegruppen.

Blue Village Family life är Fritidsresors populäraste hotellkoncept bland barnfamiljer och lockar varje år cirka 200 000 resenärer från Norden. Dessa hotell
alla har kostnadsfria Bamseklubbar, Les Mills-gympa, olika pooler i storlekar och former, samt flera olika restauranger att välj mellan, såväl à la carte som
buffé.

Fritidsresor räknar med att antalet resenärer som bor på Blue Village Family Life växer med 20 % från 2015.

Här finns Fritidsresors 22 Blue Village Family Life-hotell:

Korfu, Grekland NYHET

Kos, Grekland (två anläggningar varav en NYHET)

Zakynthos, Grekland NYHET

Rhodos, Grekland NYHET

Cypern NYHET

Side, Turkiet NYHET

Bodrum, Turkiet NYHET

Marmaris, Turkiet NYHET

Menorca, Spanien NYHET

Cala Bona, Mallorca NYHET

Sardinien, Italien

Nissi Beach, Cypern

Fig Tree Bay, Cypern

Antalya, Turkiet

Kreta (två anläggningar), Grekland

Samos, Grekland



Rhodos (två anläggningar), Grekland

Alcudia, Mallorca, Spanien

Gran Canaria (två anläggningar), Spanien

Bilder

http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0006026

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).


