
Playitasutmaning med chans på resa
Semestertider med god mat och dryck stundar för många. Detta kan vara en tid då det är svårt att hålla igång med träningen.
För att hålla uppe motivationen drar nu årets sommarutmaning igång . Målet är att springa eller cykla Fuerteventura runt. De
som får ihop rätt distans har chans att vinna en resa till Apollos aktivitetsresort Playitas.

Förra sommaren körde jogg.se, Sveriges största webbplats för löpare, och Apollo tillsammans en tävling som kallades: Spring ett varv runt
Fuerteventura. Över 500 personer fick ihop vad som krävdes och deltog i utlottningen av resor till Fuerteventura och andra priser. Nu är det
dags för att göra en favorit i repris.

Utmaningen som drog igång den 1 juli går ut på att man under juli och augusti ska springa minst 250km alternativt cykla 750km. Distansen
motsvarar ett respektive tre varv runt Fuerteventura med start och mål vid aktivitetsresorten Playitas.  

Det nya för  i år är en rebus som består av åtta filmer. Varje film motsvarar en bokstav och kommer att spelas upp under vägen. Det gäller i år
alltså att inte bara samla kilometer utan också att leta rätt på bokstäverna i filmerna och knäcka koden. Bland dem som löser det väntar
möjligheten till att vinna en träningsresa till Playitas.

För mer information kontakta: Åsa Johnsson, informatör Apollo, tel: 08-673 85 09, 0707-18 20 71

Apollo är Sv eriges tredje största researrangör och står för det bredaste charterutbudet i Sv erige. Apollo är ett helägt dotterbolag till den schweiziska
resekoncernen Kuoni. Apollo tillhör Kuoni Nordic och där ingår förutom Apollo i Sv erige, Norge, Danmark och Finland äv en fly gbolaget Nov air. Falk
Lauritsen, Golf Plaisir, Lime Trav el och Krone Golf  samt aktiv itesanläggningen Play itas på Fuertev entura tillhör också den nordiska delen av  koncernen. 
Kuoni Nordic har närmare 1 000 medarbetare och totalt 1  miljon resenärer till resmål i hela v ärlden.


