
	  

Om TT-Line 
TT-Line förbinder Sverige med Tyskland sedan 1962. Med cirka 650 000 passagerare och 350 000 fraktenheter 
per år är rederiet marknadsledare på passagerar- och godstrafik mellan länderna. De sex fartygen går upp till 14 
gånger dagligen mellan Trelleborg och Travemünde eller Rostock. TT-Lines miljövänliga fartyg ingår i Green 
Ships och rederiets engagemang för en ren miljö och effektiva transportlösningar har erkänts upprepade gånger. 
Utsläppen av svaveldioxid uppfyller EU:s och internationella krav.  
TT-Line erbjuder en ny, flexibel och smart prissättning för resor. Priserna baseras på tidpunkten för bokningen 
och platstillgången på den aktuella avgången, vilket gör att det ofta finns pengar att spara för den som bokar tidigt. 
Läs mer på www.ttline.com.	  

	  

 
Pressmeddelande     2013-02-11 

Hett bland skåningar att åka till kontinenten på sportlovet  
TT-Line ser en markant ökning av svenskar som väljer att åka till Europa via färja över 
sportlovet, jämfört med andra veckor i februari. Det tyder på att skidor i Alperna lockar 
trots rådande lågkonjunktur. Skåningar är mest representerade i bokningsstatistiken. 

Tre gånger fler passagerare åker med TT-Line vid sportlovsveckan (vecka 8) jämfört med 
andra veckor i februari. 

- Sportlovet är en stark vecka och många avgångar är fullbokade på både utresor och 
hemresor. Sportlovet är traditionellt sett en vecka för aktiviteter med familjen, vilket 
många fortfarande prioriterar. Vi kan inte veta säkert vad passagerarnas slutmål är 
men Alperna är mycket vanligt, säger Tony Hansson, marknadsansvarig på TT-Line. 

Skåningar är mest representerade i bokningsstatistiken för sportlovet. En uppskattning är att 
42 procent kommer från Skåne och 17,5 procent från övriga delar av södra Sverige 
(Småland, Blekinge och Halland). 

- För skåningar är det enkelt att ta med bilen på färjan över till Tyskland och vidare till 
Alperna. Många väljer detta alternativ framför att ta bilen till svenska fjällen, säger 
Tony Hansson. 
 

För mer information om TT-Line vänligen kontakta: 
Tony Hansson, marknadsansvarig TT-Line, 0410 562 56, tony.hansson@ttline.se 

 


