News55 och Apollo arrangerar seniorresa ihop
News55 satsar på resor för sin målgrupp och först ut är ett samarbete med Apollo där bolagen arrangerar en aktiv resa för
seniorer till Fuerteventura tillsammans. Resan sker i november och går till det populära hotellet Playitas på Fuerteventura.
– Det är fantastiskt kul att genomföra den här satsningen tillsammans med Apollo. Intresset är stort och de första anmälningarna kom in bara
timmar efter att vi lanserade satsningen, säger News55:s grundare Artur Ringart.
Resan är till för alla 55-plussare – från dem som vill bli mer aktiva till vardagsmotionärer och mer regelbundna motionärer. Resmålet är
Europas största och bästa aktiva hotell. Resan passar alla, oavsett förmåga.
– Det är otroligt kul att välkomna News55:s läsare till Apollos största träningsanläggning Playitas. Här finns faciliteter av högsta kvalitet som
passar såväl OS-medaljörer som vanliga motionärer. Träningsglädjen är total på en av Europas bästa träningsanläggningar, säger Clara
Larsson, PR-ansvarig på Apollo.
Artur Ringart kommer själv att åka med på resan till Fuerteventura tillsammans med News55-krönikören Lena Adelsohn Liljeroth och TV4profilen Peppe Eng som numera underhåller publiken på News55:s seniorevent.
– Både Peppe Eng och Lena Adelsohn Liljeroth kommer att bidra till att göra resan extra underhållande. Och kanske kommer Peppe att ge lite
tips på hur man ska förbättra sina färdigheter på dansgolvet, avslutar Artur Ringart.
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