
Rusning efter resor till jul och nyår
Den kommande jul och nyårshelgen är optimal för att med endast ett fåtal semesterdagar kunna få en lång och
sammanhängande ledighet. Det ser ut att ge en rekordförsäljning av jul- och nyårsresor. Hittills har 28 procent fler bokat en
resa med avresa vecka 51 än vid samma tidpunkt förra året hos Apollo.

Svenskens längtan efter sol och värme ser inte ut att avmattas. Resor med attraktiva avresedatum fortsätter att bokas lång i förväg.
Efterfrågan på jul- och nyårsresor är rekordhög. Hittills har 28 procent fler har bokat en jul- och nyårsresa i år jämfört med vid samma period
förra året. Totalt för vintern 12/13 har 15 procent fler bokat en resa hos Apollo.

Det är framförallt Thailand och Kanarieöarna som bokar bäst. Men Apollos satsning på charter till Langkawi har tagits emot väl och bokat bra
den korta tid resorna funnits till försäljning.

-         Det är en riktig arbetstagarjul i år. Du behöver bara ta ett par dagars semester för att få en lång och sammanhängande ledighet. Det är
det många som uppmärksammat och därför passar på att boka sin resa då redan nu., säger Kajsa Moström, informationschef på Apollo.

Fler och fler väljer även att resa i bättre komfort med allt från extra benutrymme och extra service innan och under flygresan till egen liggstol
och individuellt underhållningssystem. Över jul och nyår är 80 procent av komfortklasserna redan bokat.

De resmål som är bäst bokade över jul- och nyår är:

1. Phuket
2. Gran Canaria
3. Fuerteventura
4. Krabi
5. Dominikanska republiken

För mer information kontakta: Pernilla Enkler, informatör Apollo, tel: 08-673 85 30, 070-721 95 21

Apollo är Sv eriges tredje största researrangör och står för det bredaste charterutbudet i Sv erige. Apollo är ett helägt dotterbolag till den schweiziska
resekoncernen Kuoni. Apollo tillhör Kuoni Nordic och där ingår förutom Apollo i Sv erige, Norge, Danmark och Finland äv en fly gbolaget Nov air. Falk
Lauritsen, Golf Plaisir, Lime Trav el och Krone Golf  samt aktiv itesanläggningen Play itas på Fuertev entura tillhör också den nordiska delen av  koncernen. 
Kuoni Nordic har närmare 1 000 medarbetare och totalt 1  miljon resenärer till resmål i hela v ärlden.


