
Spansk fartøj indvier årets krydstogtsæson – 34.000
krydstogtrejsende forventes at besøge Malmø i 2014
I lørdags blev årets krydstogtsæson indviet i Malmø, da krydstogtskibet Empress anløb byen. Forrige år gav omkring 31.000
krydstogtrejsende turistsektoren i Malmø et betydeligt boost, og disse tal forventes at stige yderligere i år. 

- Vores fælles arbejde med at gøre Malmø til en etableret krydstogtdestination fortsætter. Vi er glade for, at antallet af krydstogtskibe, der
anløber, øges sammenlignet med forrige år, fortæller Johan Röstin, CEO for CMP, som regner med, at krydstogttrafikken vil fortsætte med at
stige de nærmeste år.

I lørdags anløb årets første gruppe af spanske krydstogtpassagerer Frihamnen med det indkommende krydstogtskib Empress for at afslutte
deres krydstogt. En tilsvarende gruppe ankom samme dag i Malmö Airport med fly fra Spanien for at gå om bord på Empress og starte deres
krydstogt. I løbet af årets sæson (maj-september) vil i alt 12 krydstogtskibe lægge til kajs i Malmø.

CMP har gennemført en opfølgende analyse og et spørgeskema blandt rejsende og personale på de krydstogtskibe, der anløb i Malmø i
sæsonen 2013. Den viser blandt andet:

Besøgende brugte i alt ca. 5,8 millioner kroner i Malmø.
De penge, der spenderes i Malmø, skaber omsætning og jobs inden for Malmøs handels- og turisterhverv.
Besøgende var meget tilfredse med deres besøg i Malmø. Otte ud af ti angav, at besøget i Malmø havde levet op til eller overgået deres
forventninger.
Servicen og modtagelsen i butikker og restauranter i byen får generelt en høj bedømmelse.

- Krydstogtaktiviteten er meget positiv for Malmø som besøgsdestination. Forrige års tal viser tydeligt, at den skaber jobs og indtægter for
byen. På sigt bidrager krydstogterne også til at udvikle destinationen Malmø og skabe eksportmodne oplevelser for et internationalt marked,
udtaler Johan Hermansson, turistdirektør, Malmö Turism.

- Det vellykkede udfald er resultatet af et tæt samarbejde mellem Malmö Airport, CMP og Malmø by. Sammen har vi skabt et attraktivt
krydstogtkoncept, som er smidigt for de rejsende, og som vi håber på at kunne udvikle yderligere, fortæller Peter Weinhandl, lufthavnsdirektør
for Malmö Airport.
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