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Airtours lanserar direktresor från
Göteborg till Gran Canaria
Airtours satsar på Kanarieöarna och börjar med direktresor från Göteborg till
Gran Canaria. Semesterfavoriten har länge varit ett av Sveriges populäraste
resmål och lanseringen innebär att Airtours framöver erbjuder direktresor till
paradisön både från Arlanda och Landvetter. Gran Canaria bjuder på härligt
klimat, milslånga stränder och unika kulturupplevelser.

Spanska ön Gran Canaria ligger i Atlanten utanför Afrikas nordvästra kust och
är Kanarieöarnas tredje största vulkanö. Med en årlig medeltemperatur på 24

grader åker solsugna svenskar till Gran Canaria året runt. Men semesterpärlan
lockar utöver sol och bad även med sagolika naturlandskap och spännande
kultur.
- Gran Canaria är en paradisö som älskas av så många och därför känns det
naturligt för Airtours att erbjuda avgångar även från Göteborg.Fantastiska
stränder, storslagen natur och härligt storstadsliv är några exempel på vad ön
lockar med. Ett plus är också att det endast är sex timmars flygtid från
Sverige, säger Stefan Chatzopoulos, informationschef på Airtours.
Gran Canarias största stad Las Palmas är en stad med myllrande folkliv och
ett måste att besöka. Här kan man hänga på populära stranden Playa de las
Canteras, besöka museer och konstgallerier eller bara strosa runt i charmiga
gränder för att sedan ta en paus på någon genuin kanarisk restaurang.
- Gran Canaria är en blandning av Europa, Afrika och Latinamerika vilket
bidragit till att ön har ett väldigt häftigt och rikt kulturliv. Det återspeglas
även i maten. Den kanariska maten bjuder på fantastiska smakupplevelser
med influenser från det spanska, afrikanska och latinamerikanska köket,
berättar Stefan Chatzopoulos.
Första avresan med Airtours från Landvetter till Las Palmas/Gran Canaria är
lördagen 29 oktober.
För mer information och fler bilder, vänligen kontakta:
Stefan Chatzopoulos, informationschef på Airtours
Telefonnummer: 08-566 103 09
E-post: stefan.chatzopoulos@airtours.se

Om Airtours
Researrangören Airtours grundades 1998 och är specialister på weekendresor
samt sol- och badcharter till Medelhavet. Airtours är Sveriges femte största
researrangör med omkring 130 000 resenärer årligen, varav 65,8 procent är
återkommande kunder. Företaget omsatte 650 Mkr 2015. Airtours är idag den
enda researrangören i Sverige som är svenskägd. 2015 visade företaget en
kundnöjdhet på 96,5 procent. Airtours är IATA-licensierade och har en resegaranti

som är ställd till kammarkollegiet (för år 2016 ca 132 Mkr)
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