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Svenskere svømmer rundt om Phuket
Svensk trio de første i verden til at svømme omkring ferieøen Phuket
142 km i alt blev det til, da den svenske triatlet og VM-medaljevinder Jonas
Colting, svømmer og triatlet Thobias Petterson samt forhenværende olympisk
svømmer Daniel Engdahl i sidste uge tog turen rundt om Phuket ved hjælp af
svømmetag. De tre svenskere er dermed de første i verden til at svømme omkring
det thailandske ferieparadis. Udfordringen var søsat af Apollo Sport og
sportsresortet Thanyapura.
Det tager i alt otte dage at svømme hele vejen rundt om ferieparadiset
Phuket. Hvis man er i rigtig god form, vel at mærke.

Onsdag i sidste uge passerede de tre svenske svømmeatleter Jonas Colting,
Thobias Petterson og Daniel Engdahl målstregen på Mai Khao Beachefter en i
alt 142 km lang svømmetur fordelt på otte dage omkring ferieøen Phuket.
De er dermed de første nogensinde til at svømme hele vejen rundt om
Phuket.
På stranden blev de mødt af Phukets viceguvernør, repræsentanter fra det
svenske konsulat, sponsorerne samt et stort publikum.
Svømning for planetens største økosystem
Trioen har svømmet 15 til 21 km om dagen under meget krævende forhold:
Bagende sol, vandtemperaturer over 30 grader, tidevand, bølger og megen
vind. De har dog undervejs været fulgt af kanoer med læger og hjælpere.
Sportsresortet Thanyapura, Apollo Sport og Team Colting, som til sammen
har søsat projektet, er alle stolte over, at det lykkedes.
”Der er ingen tvivl om, at det naturligvis er en ret ekstrem svømmetur, de tre
herrer har været igennem. Vores håb med projektet har dog været at sætte fokus
på at bevare og beskytte havmiljøet rundt omkring på kloden, hvilket vi
forhåbentligt er lykkedes med i det små og via den mediedækning, vi har fået i
forbindelse med deres svømmetur. Herudover har de tre svømmere gerne villet
benytte chancen til at formidle, at svømning er en sjov motionsform, der kan give
nogle helt særlige oplevelser,” forklarer Glenn Bisgaard, kommunikationschef
for Apollo.
Særlige oplevelser på ferieagendaen
Selvom en tur på 142 km fordelt på otte sammenhængende dage ikke er
noget, som særligt mange bør kaste sig over, så bliver de mere udfordrende
og specielle rejseoplevelser mere og mere oppe i tiden.
”Vi ser en stigende tendens, når det gælder mere specielle ferieoplevelser, hvor
man kan udfordre sig selv på ting, som naboen i hvert tilfælde ikke har gjort. Og
vi tror, at vi vil se mere af den slags, fordi mange higer efter at gennemføre noget,
der er lidt særligt, og som gør ferien værd at fortælle om længe efter, man er
kommet hjem,” fortæller Glenn Bisgaard.
Apollo udvider denne sommers rejseprogram med bl.a. særlige uger med

fokus på svømning og tilbyder derudover svømmeskoler til både børn og
voksne på Apollo Sport Resorts samt Apollo Mondo Family. I efterårsferien
kommer Lotte Friis desuden igen til at stå i spidsen for svømmekurserne på
Apollo Family Kaya Side i Tyrkiet.
Arrangørerne bag svømmeturen omkring Phuket (Swim Around Phuket)
forventer i øvrigt at gøre svømmeeventen til en årligt tilbagevendende
begivenhed, som maratonsvømmere fra hele verden kan udfordre sig selv i.

Apollo er en af Nordens førende rejsearrangører. Apollo arrangerer
charterrejser, aktive ferier og krydstogt samt fleksible rejser til hele verden,
hvor du selv vælger, om destinationen skal være by eller strand samt
længden af rejsen. Apollo Rejser i Danmark danner, sammen med Apollo i
Norge, Sverige og Finland, flyselskabet Novair, Krone Golf, Golf Plaisir, Lime
Travel samt træningsresortet Playitas på Fuerteventura, Apollo Travel Group.
Apollo Travel Group har cirka 900 medarbejdere og 1 mio. passagerer om
året, der rejser til destinationer i hele verden.
Følg Apollo på Facebook, Google+ og YouTube.
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