
Sol, spännande möten och spirande romanser - Fritidsresor sponsrar Sjuans nya realityserie

Imorgon torsdag, den 28 januari klockan 21:00, är det premiär för Sjuans nya reality-serie ”Päron i solen”. I serien, som utspelar sig på Fritidsresors hotell
på Gran Canaria, reser ett gäng glada och förväntansfulla singelföräldrar på solsemester.  Alla drömmer de om att hitta kärleken. Med på resan följer deras
största supporters men också värsta kritiker - nämligen tonårsbarnen. Serien har spelats in på tre av Fritidsresors hotell i Bahia Feliz: Playa Felis, Tres
Vidas och Las Pitas.

- Vi gör det här dels för att vi vill hitta nya sätt att synas mot våra kunder och dels för att det är ett fantastiskt sätt att visa hur våra anläggningar ser ut och
upplevs. Att bredda tänket och satsa på fler grepp en enbart vanlig reklam är viktigt för oss. Content marketing eller annonsörsfinansierad produktion som vi
gör i detta fall är ett exempel på det, säger Johan Ydring, Head of Media & Analysis på Fritidsresor.

Gran Canaria är ett av Fritidsresors mest populära och uppskattade resmål och det finns över ett tjogotal olika hotell att välja mellan.

Kort fakta om Fritidsresors resmål på Gran Canaria:

-Bahia Feliz – i Fritidsresors ”egen by" ligger Family Life med allt för den bästa familjesemestern.
-Maspalomas – med populära hotell nära havet och sanddynerna.
-Playa Taurito – här finns både Splash-hotell med vattenland och hotell bara för vuxna
-Las Meloneras – med femstjärniga spahotell, RIU och familjevänligt Blue Star
-Puerto Rico – klassiskt charterresmål med vita lägenhetshotell
-Amadores – litet och rofyllt vid en av öns finaste stränder
-Playa del Ingles – med nöjesliv och bungalowhotell vid en lång strand
-San Agustin – stillsam trädgårdsstad med två stränder
-Las Palmas – öns huvudstad med strand, shopping och kultur
-Arguineguin – med fiskeläge och marknad nära Anfistranden
-Puerto de Mogan – idyllisk hamnby med bilfria gränder
-Playa del Cura – litet och avstressande nära Puerto Rico

Om programmet:
Ordinarie sändning, vardagar i Sjuan kl. 21:00-22:00
Start 28 januari 2016
Repriser går på TV4

För mer information, kontakta:

Leyla Öfwerström, informatör Fritidsresor, 08- 720 73 17

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).


