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Nytt samarbete men ECPAT
Lotus Travel har under hösten startat ett samarbete med ECPAT mot
barnsexhandel och godtagit ECPAT:s Uppförandekod för researrangörer mot
barnsexhandel samt ECPAT:s etiska policy på vår arbestplats. Lotus Travel Sveriges största Kinaarrangör, har under december 2004 undertecknat ECPAT
Sveriges Uppförandekod mot barnsexturism. Arbetet mot barnsexturism har
därmed utvidgats till att för första gången inkludera Kina. Svenskägda Lotus
Travel finns i Stockholm och har också egna kontor i Beijing och Shanghai.
Under november månad 2004 genomfördes utbildning för all personal om
barnsexhandel och företagets nya ställningstagande mot barnsexturism. En
etisk policy för hela företaget har undertecknats och informationsmaterial
kommer att delas ut till resenärerna. - Detta är ett stort framsteg för ECPAT
Sveriges arbete för en ansvarstagande turism, och vi ser fram emot
samarbetet med dem, säger Henrik Johansson, Marknadschef, Lotus Travel.
För ytterligare information, se www.lotustravel.se eller kontakta Henrik
Johansson, Marknadschef, Lotus Travel AB. Telefon: 08-545 188 49 eller
0768-88 21 33. Email: henrik@lotustravel.se Lotus Travel är ett privatägt,
helsvenskt företag med kontor i Stockholm, Peking och Shanghai och ingår i
företagsgruppen Lantz International. Lotus erbjuder ett brett utbud av
rundresor till Kina och är sedan ett par år är Lotus Travel Sveriges största
Kinaarrangör. Lotus försäljning uppgår till cirka 85 miljoner kronor och
bolaget har cirka 40 anställda i Sverige och i Kina.

Lotus Travel har i mer än 20 år arrangerat guidade rundresor, temaresor och
skräddarsydda resor för både privatpersoner och företag. Som enda svenska
researrangör har vi egna kontor i Peking och Shanghai vilket ger oss unika
möjligheter att i minsta detalj arrangera upplevelserika resor av högsta
kvalitet. I vårt programutbud återfinns fantastiska resmål såsom Kina, Indien,
Nepal, Japan, Burma, Bhutan, Vietnam, Malaysia, Sri Lanka, Kambodja och
Indonesien. Vi är din guide i Asien.
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