
Malmø har fremgang som krydstogtdestination
Malmø styrker sin position som krydstogtaktør, når den spanske krydstogtarrangør Pullmantur vælger at flytte sine
krydstogtanløb fra København til Malmø havn. Denne meddelelse gør det muligt for Copenhagen Malmö Port (CMP) at øge sin
krydstogttrafik gennem øget kapacitet i København, samtidig med at Malmø som turistby og Malmö Airport får omkring 35.000
nye, købedygtige turister og 7.000 besætningsmedlemmer pr. sæson.

– Det er utroligt glædeligt, at aftalen er faldet på plads. Der ligger et stort arbejde bag dette her fra mange sider for at få al logistikken til at
hænge sammen. Nu ser vi frem til at tage imod de spanske krydstogtpassagerer på bedste vis, og vi håber, at vi samtidig kan løfte både vores
egen organisation, Malmø som turistby og Malmö Airport som lufthavn, siger Johan Röstin, adm. dir. for CMP, og fortsætter:

– Forhandlingerne for at lande denne aftale har varet i flere år. Det har fungeret fantastisk godt, og vi har oplevet et stort engagement hos
deltagerne i netværket Cruise Malmö, der har repræsentanter fra Malmö Turism, Malmö Airport og andre interessenter inden for
turisterhvervet.

I løbet af 2013 drejer det sig om 10 anløb i Malmø mellem den 11. maj og den 14. september med krydstogtskibet Empress. Når Pullmantur
flytter sine anløb fra København til Malmø, flytter de også deres flyvninger fra Kastrup til Malmö Airport.

I forbindelse med hvert af skibets anløb vil omkring 1.800 spanske krydstogtpassagerer ankomme til Frihamnen via Malmö Airport med især
Pullmanturs tre Boeing 747 med hver 500 passagerer. Lige så mange turister afslutter deres krydstogt og rejser hjem til Madrid og Barcelona
med Pullmanturs flyvninger. CMP, Malmö Airport og Pullmantur har indledt et tæt samarbejde for at håndtere transferen mellem fly og skib så
smidigt som muligt.

– Turister efterspørger enkle og effektive rejser, og det kan vi tilbyde gennem dette samarbejde. Hurtige processer, hvor turisterne hentes
direkte ved flyet, giver mere tid til udflugter i Malmø og det øvrige Skåne. Jeg er overbevist om, at krydstogtaktiviteterne vil ekspandere
yderligere og derved styrke lufthavnens regionale betydning, siger lufthavnsdirektør Peter Weinhandl.

CMP, som har bred og solid erfaring med krydstogtaktiviteter i København, ved af erfaring, at hver turist i gennemsnit bruger det, der svarer til
1.700 SEK pr. dag i byen.

– Dette får stor betydning for turisterhvervet og de handlende i Malmø. Desuden får museer, naturområder, golfbaner og andre udflugtsmål i
regionen mulighed for at præsentere deres tilbud over for et internationalt publikum, siger Ilmar Reepalu, kommunalbestyrelsesformand i
Malmø.

Fakta 
Krydstogtskibet Empress vil anløbe Malmø 12 lørdage i løbet af 2013 fra 11. maj -14. september. Dermed bliver Malmø en slags hjemhavn
for Pullmanturs ugekrydstogter i Østersøområdet også i 2014-2015. Skibet vejer 48.500 ton, er 211 meter langt og har en dybgang på 7,60
meter. Skibet har plads til omkring 1.800 passagerer og 685 besætningsmedlemmer.

Pullmantur er Spaniens førende krydstogtselskab og har over 40 års erfaring inden for turisterhvervet. En million passagerer vælger hvert år
at rejse med et af Pullmanturs seks krydstogtskibe. Virksomheden har 6.000 ansatte og kontorer i Spanien, Portugal, Frankrig og Mexico.
Pullmantur har også fire Boeing 747 i sin egen flåde. Læs mere på www.pullmantur.es

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte:

Johan Röstin, adm. dir. hos CMP, tlf.: 040-680 41 00

Peter Weinhandl, lufthavnsdirektør i Malmö Airport, tlf.: 010-10 94 505

Ilmar Reepalu, kommunalbestyrelsesformand, Malmø kommune, tlf.: 0705-14 02 91


