
	  

	  

 
 

Club Med lancerer eksklusive 	 

all-inclusiverejser på det danske marked	 

 
All-inclusiverejser med international elegance lanceres til danske ferierejsende	 

Pressemeddelelse 07. januar 2013. Et af rejsebranchens stærkeste varemærker, 
den franske rejsearrangør Club Med, lancerer nu sine all-inclusiverejser på det 
danske marked. Det danske websted, www.clubmed.dk, er allerede nu åbent for 
reservationer. 	 

Danskerne rejser mere end nogensinde, og efterspørgslen efter all-inclusiverejser er støt 
stigende. Club Meds eksklusive rejser, som nu lanceres i Danmark, udfylder et tomrum på det 
danske rejsemarked. 	 

- Vi er utrolig glade for at kunne præsentere Club Meds eksklusive all-inclusiverejser for 
danskerne. At kunne benytte sig af alle tilbud og faciliteter inden for et kontrolleret budget er 
et koncept, som giver ro i sjælen både før, under og efter rejsen, siger Eyal Amzallag, chef for 
Club Med i Norden. 	 

Club Med lancerede all-inclusivekonceptet i 1950. Nu, 60 år senere, er det oprindelige 
koncept genopstået med international elegance, gæstfrihed og aktiviteter i fokus og alt 
inkluderet i prisen. De seneste år har Club Med investeret over en milliard kroner på at 
opgradere eksisterende hoteller og opføre nye for at opfylde kravene fra en international 
kundekreds. I dag er mere end halvdelen af Club Meds resorter fire- eller femstjernede. I godt 
40 lande er der over 80 resorter til både sol- og skiferier. 	 

Aktiviteter og børnepasning	 

Alle Club Med-resorter tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter som fx skiløb, tennis, golf, 
sejlsport, naturoplevelser, kulturelle oplevelser, spa og wellness. De fleste Club Meds har 
børneklubber, tilpasset børnenes alder. På skisportsstederne er der skiskoler for alle 
aldersklasser, naturligvis også inkluderet i prisen. 	 

 



	  

	  

Premium all-inclusive	 
Club Med tilbyder eksklusive all-inclusiverejser til godt 80 sol- og skiresorts over hele 
verden. Club Med er kendt som pionerer inden for all-inclusive og for resorternes 
internationale og elegante atmosfære. 	 
 
Læs mere og bestil Club Meds fire- og femstjernede resorter på www.clubmed.dk. 	 

For yderligere information kontaktes:	 

Eyal Amzallag, tlf.: +447921057122, e-mail eyal.amzallag@clubmed.com	 

For billedmateriale kontaktes:	 

Maria Matseke, tlf.: +46709186116, e-mail maria@lebona.se 


