Puolet lomamatkoista varataan kahdelle – matkailukonserni kehitti
konseptin romanttisille lomille
Pariskunnille suunnattu hotellikonsepti Sensimar tarjoaa täydelliset puitteet parisuhteen vaalimiselle. Suomalaisten
keskuudessa toteutetun tutkimuksen mukaan pariskunnat toivovat kahdenkeskiseltä lomaltaan ennen kaikkea aikaa kokea
yhdessä uusia asioita. TUI:n hotellikonseptissa kaikki on suunniteltu lomailijoiden yhdessäolo huomioiden.
Suomalaisten pariskuntien unelmaloman resepti on yksinkertainen: kävely rakkaan kanssa rantaa pitkin lähikaupunkiin, hemmotteluhierontaa spassa,
hieman aurinkoa rantavuoteella ja lopuksi kynttiläillallinen kahdelle. Kysyntä aikuisille tarkoitetuille hotelleille kasvaa vuosittain, joten TUI kehitti uuden
Sensimar-hotellikonseptin, jossa kaikki on suunniteltu parien yhdessäolo huomioiden.
Suomalaisten lomailijoiden keskuudessa toteutetun tutkimuksen mukaan 65 prosenttia suomalaisista pariskunnista odottaa romanttiselta lomaltaan
yksinkertaisesti aikaa kokea yhdessä uusia asioita.
- Kiireisen arjen keskellä aikaa yhdessäololle ja rakkauden vaalimiselle on haastavaa löytää. Uuden konseptimme hotellit tarjoavat täydellisen ympäristön
romanttiselle lomalle, joten pariskuntien tarvitsee keskittyä vain olennaiseen eli nauttimaan yhdessäolosta, Finnmatkojen maajohtaja Tiina Sirén kertoo.
Tällä hetkellä noin joka toinen Finnmatkojen kautta ostettu lomamatka varataan kahdelle hengelle. Vuosi vuodelta suomalaiset pariskunnat odottavat
lomaltaan entistä korkeampaa tasoa ja toiveena on löytää se täydellinen lomakohde. Varsinkin rakkauslomalla kaiken täytyy olla viimeisen päälle.
- Pariskuntalomien kysyntä on tällä hetkellä korkealla ja uskomme, että noin 3 000 suomalaista pariskuntaa matkustaa Sensimar-hotelleihin tulevana
kesäkautena, Sirén arvioi.
Yhteensä 19 Sensimar-hotellia on valmiina vastaanottamaan pareja huhti-toukokuusta lähtien koko kesäkauden ajan. Sisä- ja ulkotilat sekä palvelut
hotelleissa on suunniteltu pariskunnat huomioiden: balilaiset aurinkovuoteet kahdelle, ravintoloissa vain kahden hengen pöytiä ja spa-hoitohuoneissa tilaa
kahdelle. Tarjolla on myös esimerkiksi joogatunteja kahdelle ja luonnollisesti jokaisessa huoneessa on parisängyt. Hotellin ikäraja on 16 vuotta.
Sensimar-kohteita on tarjolla ympäri maailmaa kesä- ja talvikausina. Kesällä voi matkustaa muun muassa seuraaviin kohteisiin: Kypros, Kreeta, Rodos,
Korfu, Kos, Marmaris, Antalyan rannikko ja Kroatia. Myös mannerten välisillä matkailijoilla on mahdollisuus majoittua Sensimar-hotelleissa esimerkiksi
Thaimaassa ja Meksikossa.
Kuvia Sensimar-hotelleista:
http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=SesimarLaunch
Tietoa Sensimar-hotelleista:
- Paras konsepti ilman lapsia matkustaville aikuisille. Ikäraja vähintään 16 vuotta.
- Aina hyvä sijainti ja taso vähintään FFFF.
- Suunniteltu pariskunnille; aurinkovuoteita kahdelle ja ravintoloissa kahden hengen pöytiä.
- Buffetravintola ja romanttinen à la carte -ravintola Culinarium.
- Suuri spa terveys- ja kauneushoidoin, sauna ja rentoutumistila.
- Suuri kuntosali ja maksuttomia Les Mills -tunteja kuten BODYBALANCE™ ja BODYPUMP™.
- Maksuton WiFi sekä hotellin yleisissä tiloissa että huoneissa.
http://www.finnmatkat.fi/hotellit/sensimar
Mikä on tärkein asia mitä romanttinen loma voi tuoda parisuhteelle?

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena finnmatkat.fi-sivuilla ja siihen osallistui 1 382 vastaajaa.
Lisätietoja:
Maajohtaja Tiina Sirén
p. 0303 60 333
http://www.finnmatkat.fi/
etunimi.sukunimi@finnmatkat.fi
Oy Finnmatkat Ab on Suomen suurin matkanjärjestäjä, ja se järjestää vuosittain noin 216 000 valmismatkaa. TEMA on Finnmatkojen kulttuuriin ja
luontoon erikoistunut kiertomatkajärjestäjä. Finnmatkat kuuluu Pohjoismaiden johtavaan matkanjärjestäjäkonserniin TUI Nordiciin. Se on osa Lontoon
pörssissä noteerattua maailman suurinta matkailukonsernia, TUI Groupia, jolla on vuosittain yli 30 miljoonaa matkustajaa 31 maasta.

