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Ecolyx ekspanderer til Norge og Danmark  
 

Det er utfordrende tider for reisebransjen, men på tross av dette våger det svenske 
reisebyrået Ecospheres å gå mot strømmen og ekspanderer nå sitt varemerke 
Ecolyx i Norge og Danmark. 
 
Ecolyx har i lang tid designet reiseopplevelser for kunder i både Norge og Danmark, 
og vi er nå veldig glade for å kunne tilby et godt reisetilbud i det norske og danske 
markedet. 
 
– Vi ser at interessen for denne typen reiser som vi tilbyr er meget stor hos våre 
nordiske naboer, sier Tina Frisk, grunder og bærekraftekspert i Ecospheres. 
 
Undersøkelser fra blant annet Robbreport viser at det er av stor betydning for 
reisende at de i stor grad velger små og bærekraftige hotell på plasser der man vet at 
inntekten tilfaller lokalbefolkningen. 
 
– Våre reisemål tilbyr innslag av det uventede og ekte opplevelser der du kommer 
nære mennesker og deres kultur, samtidig hvor du som gjest også bidrar til å bevare 
naturen og kulturarven, sier Tina. 
 
Siden 2010 har Tina Frisk og Ulrika Löfdahl jobbet med reiser som et verktøy for å 
bidra til bærekraftighet. Sammen står de bak Ecolyx og Ecospheres Afrika, som 
fokuserer på å gi reisende en uforglemmelig opplevelse samtidig som de gir tilbake til 
lokalsamfunnet. Bedriften tilbyr aktive og bærekraftige reiser som legger igjen et 
positivt avtrykk på både kultur og miljø der de reiser. 
 
– Vi er overbevist om reisende etter Covid19 kommer til å velge små og bærekraftige 
destinasjoner fremfor charterdestinasjoner. Kanskje ikke bare for at det føles 
tryggere, men fordi de reisende begynner å forstå viktigheten av å bidra lokalt, sier 
Ulrika Löfdahl, grunder og VD på Ecospheres. 
 
 
 
 
 
 



  

 

Eksempler på reiser du kan bestille hos Ecolyx er: 
 
Safari Karen Blixen Camp, Masai Mara, Kenya 
 
Safari og fjellgorillaer i Øst-Afrika  
 
Seile i den greske øyverden 
 
Lei en privat villa i Portugal 
 
Familietur Seychellene 
 
 
For å få mer informasjon og høyoppløselige bilder kan du kontakte: 
Ulrika Löfdahl 
Co-founder & MD 
Tel: +46 31 245830 
Mobil: +4673- 340 09 99   
Email: ulrika@ecolyx.com 
 
 
Om Ecolyx 
Ecolyx er et svensk reisebyrå som ble grunnlagt i 2010, og er en del av Ecospheres 
AB. De to entreprenørene/grunderne Tina Frisk og Ulrika Löfdahl traff hverandre i 
Kenya i 2008 der de jobbet med utvikling av eko destinasjoner. På bakgrunn av 
deres erfaringer og opplevelser i reisebransjen, skapte de ideen om å starte sitt eget 
reisebyrå. Deres oppdrag var å bidra til en bedre verden der mennesker reiser med 
tanke på miljø og lokalsamfunn.  
 
Så ble Ecolyx født - et reisebyrå som tilbyr reiser til små eko destinasjoner over hele 
verden. Ecolyx sin filosofi og forretningside har vært å tilby “ansvarsfulle reiser” til 
bærekraftige destinasjoner. Disse reisene inkluderer ofte dyr og naturopplevelser, 
men også kultur mat og vin. I dag er Ecolyx et reisebyrå i sterk utvikling. Flere 
reisende ser fordelene med å ta et større ansvar for lokalsamfunnenes utvikling 
samtidig som man beskytter natur og kultur når man er på reise. 
http://www.ecolyx.com/no 

https://www.ecolyx.com/no/destinasjoner/afrika/kenya/safari-karen-blixen-camp-mara-north-kenya/
https://www.ecolyx.com/no/destinasjoner/afrika/rwanda/fjellgorillaer-og-safarier-ost-afrika/
https://www.ecolyx.com/no/destinasjoner/europa/hellas/seil-i-hellas/
https://www.ecolyx.com/no/destinasjoner/europa/portugal/sublime-comporta-portugal/
https://www.ecolyx.com/no/destinasjoner/afrika/seychellene/denis-island-seychellene/
http://www.ecolyx.com/no

