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Högt tryck på resor under höstlovet
Just nu längtar många åter till solen och vaccinationen av svenskar har satt
fart på bokningarna. Antalet resebokningar har ökat kraftigt. TUI har lagt in
extra flygavgångar i programmet under höstlovet och framåt för att möta
efterfrågan. Kanarieöarna och Cypern är populära resmål i höst. Även
bokningarna av resor till vintern ökar kraftigt och förväntas vara tillbaka på
normala nivåer från jul och framåt.
Till hösten är de flesta svenskar vaccinerade vilket kan bidra till att allt fler
nu bokar en resa. Försäljningen av höstlovsresor är sex gånger högre (500
procent) förra veckan om man jämför med samma försäljningsvecka förra året

(2020), resebolaget TUI har även fem gånger mer kapacitet under höstlovet i
år jämfört med höstlovet förra året. Vissa flyg är redan fullbokade, men ännu
finns resor kvar. Nu adderar TUI ytterligare åtta höstlovsavgångar
från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
De extrainsatta avgångarna går bland annat till Kanarieöarna och Cypern, två
storfavoriter bland Svenskarna. Stränderna, stämningen och det solsäkra
klimatet är några av anledningarna till att många väljer att åka till just dessa
två resmål.
Men även tillgången på aktiviteter och vattensporter lockar.
- Vi är glada att så många svenskar får möjlighet att komma iväg och förlänga
sommaren genom att resa till solen under höstlovet. Den ökande efterfrågan på
resor har gjort att vi kunnat öka vårt utbud av resor, något som kan vara
konsekvens av att fler är vaccinerade vilket underlättar resandet, säger Ronja
Jakobsson presstalesperson på TUI.
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TUI Nordic är med en marknadsandel på 22 procent den största aktören på den
nordiska resemarknaden. Koncernen etablerades 1961 och erbjuder paketresor,
flyg och kryssningar. Några av de populäraste resmålen är Kanarieöarna, Grekland
och Thailand. TUI Nordic består av TUI i Sverige, Danmark, Norge och Finland
samt Nazar, flygbolaget TUIfly. Koncernen ingår sedan 2000 i den världsledande
resekoncernen TUI Group, världens ledande turistkoncern med verksamhet i
omkring 180 destinationer världen över. Koncernen är baserad i Tyskland och TUI
Groups aktie är med i både FTSE 100 index, som är ledande på Londonbörsen och
Tyska MDax. TUI Group har 76 000 anställda i 130 länder och erbjuder sina cirka
20 miljoner kunder heltäckande service från bokning till hemkomst. TUI täcker
med sin verksamhet hela den turistiska värdekedjan, vilket innefattar ledande
researrangörer 1,800 resebyråer i Europa, sex flygbolag med mer än 130 mediumoch långdistansflygmaskiner, mer än 300 gruppägda hotell däribland RIU och
Robinson. Med kryssningsfartyg som MS Europa och lyxkryssningsfartyget MS
Europa 2, TUI Cruises “Mein Schiff” flottan och fartyg under varumärket Thomson

Cruises i Storbritannien så är TUI väl positionerat på den starkt växande
kryssningsmarknaden. Globalt ansvar för hållbar ekonomi, ekologi och social
verksamhet är grundläggande TUI’s företagskultur. Som den enda turistgruppen i
världen är TUI är medlemmar av FNs Global Compact. Samtidigt är koncernen
listad på välrenommerade Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Kontaktpersoner
Adam Györki
Presskontakt
Kommunikationsansvarig
Kommunikation TUI Sverige
adam.gyorki@tui.se
+46 8-720 72 79

