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Vihdoinkin Välimerelle – yhä useampi
valitsee tänä kesänä pakettimatkan
Viime viikonloppuna 2.-4.7. lähtivät tämän kesän ensimmäiset
pakettimatkalaiset Suomesta Välimeren rannoille. Perjantaina iltapäivällä
noin sata Apollomatkojen asiakasta suuntasi Kreetalle ja viikonlopun aikana
alkoivat matkat myös Santorinille, Rodokselle sekä Mallorcalle. Edellisistä
Apollomatkojen matkoista on ehtinyt kulua lähes vuosi.
- Viimeinkin! Olemme iloisia saadessamme viimein viedä asiakkaamme kauan
odotetulle lomalle. Asiakaspalveluumme tulleista viesteistä näkee, että tätä
on todellakin odotettu, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu

Kontulainen.
Ensimmäisen viikonlopun paikat olivat lähes täynnä ja loppukesän
paikoillekin näyttäisi oleva kysyntää. Tänä kesänä myös monet uudet
asiakkaat ovat löytäneet valmismatkat.
- Moni uusista asiakkaistamme ei ole aiemmin ollut pakettimatkalla, vaan on
räätälöinyt matkat itse. Tänä kesänä moni on kuitenkin valinnut
Apollomatkojen paketin, ja syy on ollut kaikilla lähes sama – pakettimatkan
turvallisuus ja joustavuus, Kontulainen sanoo.
Kreikka on kesän ykkönen
Heinäkuun matkoista suurin osa suuntautuu kesän suosikkikohteeseen
Kreikkaan, lisäksi heinäkuussa voi lomailla Mallorcalla. Elokuun alusta alkaen
kohdevalikoima hiukan laajenee, Helsingistä alkavat matkat Pargaan sekä
Kroatiaan, ja Oulusta Kreetalle sekä Rodokselle.
- Yleensä kesäkautemme alkaa jo huhtikuussa, mutta koska tänä vuonna
matkat pääsivät alkamaan vasta nyt, olemme pidentäneet joidenkin
kohteidemme kautta syksyllä, Kontulainen sanoo.
Apollomatkojen viimeinen lähtö Kreikkaan on 23.10. ja lokakuun puolivälissä
alkavat myös matkat myös perinteisiin talvikohteisiin kuten Kanariansaarille,
Madeiralle ja Arabiemiraatteihin.
Apollomatkojen kesäkohteiden TOP 5:
1.Kreeta
2.Rodos
3.Epiruksen alue (Parga, Lefkas & Sivota)
4.Santorini
5.Mallorca

Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme
tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja
kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa,
Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, sekä lentoyhtiö Novair, golfmatkoja
järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel ja
hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla. DER Touristik Nordic työllistää
noin 900 työntekijää sekä noin 1 miljoona matkustajaa matkustaa Apollolla
vuosittain.
DER Touristikin liikevaihto on 7 miljardia euroa ja sillä on n. 7,7 miljoonaa
asiakasta 14 maassa.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin
Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä
kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on
Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
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