
Fler svenskar till Ibiza i sommar

Just nu bokas det tre gånger så många sommarresor till Ibiza hos Fritidsresor jämfört med förra året. I år utökar Fritidsresor antalet platser till
den spanska ön och erbjuder fler koncepthotell.

Det råder högtryck i sommarförsäljningen hos Sveriges största researrangör – och efterfrågan på Ibizaresor är inget undantag. Redan nu bokas det mer än
tre gånger så många resor till Ibiza jämfört med samma tidpunkt förra året.

- Det är tydligt att fler och fler svenskar vill till Ibiza i år och det är lätt att förstå varför. Ön är en ultimat kombination av sol, turkosblått vatten, stad och
nattliv, som tillsammans med besökare från världens alla hörn gör atmosfären här unik och nästan lite magisk, säger Leyla Öfwerström, informatör på
Fritidsresor.

Samtidigt som bokningarna ökar, växer även antalet platser till den trendiga ön i år. Förutom att nya större plan sätts in från Arlanda satsas det också på
extra direktflyg från Göteborg. Totalt sett ger det över 5000 fler platser i sommar.

I boendeväg erbjuder Fritidsresor fler koncepthotell på Ibiza i år: Sensatori för vuxna, Blue Star för familjer och Sensatori för riktiga livsnjutare. Hotellen är
utspridda över hela ön - såväl vid de mer lugna delarna, som utanför Ibiza stad där restauranger, mysiga gränder och shoppingmöjligheter finns.

Bilder:

http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0006042

För mer information:

Leyla Öfwerström, informatör 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).


