
Fritidsresor presenterar årets jul- och nyårstrender: Gran Canaria i topp hos svenskarna

I år väljer 14 procent fler svenskar att tillbringa jul och nyår utomlands jämfört med i fjol. Framför allt är det Gran Canaria som toppar listan
över de resmål hos Fritidsresor som svenskarna helst besöker. Därefter följer Phuket, som i år ökar med 43 procent jämfört med förra året.

Jul och nyår är en tid då många väljer att resa bort. Kombinationen av att inte behöva ta ut så många semesterdagar, stängda skolor och att få slippa
julstress och kyla gör jul och nyår till en populär semestertid - och i år är inget undantag.

- I år är det sista chansen om man verkligen vill maxa julledigheten. Nästa år infaller julafton och nyårsafton på lördagar så det blir inte lika mycket ledigt,
säger Leyla Öfwerström, informatör på Fritidsresor.

För den som ännu inte bokat julresan gäller det att vara snabb. Även om trycket är hårt har Fritidsresor enstaka resor kvar för julveckan till framför allt Gran
Canaria, Lanzarote och Teneriffa, där volymen är som störst, men också till Egypten och några resor kvar till Phuket i Thailand.

- Som alltid gäller det att vara flexibel om man vill komma iväg i populära semestertider. Det kan vara svårt att hitta resor över just jul och nyår, men om kan
man resa iväg tidigare eller senare, från en annan ort, eller vara flexibel vad gäller själva resmålet går det att komma iväg, säger Leyla Öfwerström.

De mest bokade resmålen hos Fritidsresor över jul och nyår 2015:

1. Gran Canaria

2. Phuket

3. Teneriffa

4. Krabi

5. Mexiko

Bilder:

http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0005960

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).


