
Kryssningstrend: 10 procent fler långkryssar
Kryssningar är här för att stanna hos svenska resenärer. Hos Birka Cruises, Sveriges enda renodlade kryssningsrederi, är 9 av
10 långkryssningar sålda. Nyheten Rügen och favoriten Höga Kusten toppar popularitetslistan.

Kryssningsintresset märks tydligt hos Birka Cruises som är ensamma om att arrangera kryssningar på två-fem dygn direkt från Stockholm till
olika resmål kring Östersjön. 10 procent fler har bokat långkryssningar jämfört med samma tid förra året:

– Kryssningstrenden har fått ett uppsving de senaste åren i Sverige. För fjärde året i rad slår vi rekord i antal resenärer och tidiga bokningar.
Mycket upplevelser för pengarna är extra värdefullt när tid är en lyxvara, säger Marcus Hammarström, marknadschef Birka Cruises.

Också antalet bokade utflykter slår rekord. Säsongen har precis börjat och redan har rederiet sålt 20 procent fler utflykter och också passerat
summan för totalt sålda utflykter förra sommaren.

– Mer än hälften av gästerna åker på någon av våra utflykter och övriga upptäcker resmålen på egen hand. På nyheten Rügen har hela 65
procent redan bokat utflykter, säger Marcus Hammarström.

Till sommaren utökar rederiet med två kryssningar och 3 000 platser.

Topp-3 kryssningar sommaren 2018 (antal resenärer)
1. NYHET!Ö-luffning med Rügen, Bornholm och Gotland, 4 dygn, avresa 4/6 och 14/8
2. NYHET! Höga Kusten med Vasa, 3 dygn, 26 juni
3. Höga Kusten med Luleå, 3 dygn 11 och 26/6

Birka Cruises långryssningar
Birka Cruises är ensamma om att arrangera kryssningar på två-fem dygn direkt från Stockholm till olika resmål kring Östersjön. Sommaren
2018 går långkryssningarna till Rügen, Lübeck, Höga Kusten, Luleå, Vasa, Köpenhamn, Gotland och Bornholm. På kryssningarna tillbringas
en dag i varje hamn.

Bilder
https://birka.repro8.se/fotoweb/albums/Wx_JRcx0vF6QtlkycvpKGYGRQv8oFEbZBSq4rg/

 

 

Marcus Hammarström, marknadschef Birka Cruises, 076-114 60 40
Marie Malmros, kommunikatör Birka Cruises, 076-111 26 15

Birka Cruises erbjuder skärgård sinspirerade kryssningsupplevelser sedan 1971. Rederiet kryssar alla dagar i veckan från Stockholm med
kryssningsfartyget M/S Birka. Sommartid görs dessutom långkryssningar till resmål kring Östersjön. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO14001. M/S
Birka är ett av världens mest miljöanpassade kryssningsfartyg. Det har ett slutet avloppssystem och allt avloppsvatten pumpas iland till reningsverk – inget
släpps ut i Östersjön. Birka Cruises ingår i Eckerökoncernen med 1 350 anställda och en årsomsättning på 240 miljoner euro. www.birka.se 


