
Spies' valgbus besøgte syv bornholmske byer - blandt dem Svaneke - og 763 afgav deres stemme. Mette Frederiksen er
bornholmernes foretrukne rejsefælle blandt Danmarks partiledere.
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Bornholmerne vil til Tenerife - og Mette
Frederiksen skal med

På fem dage har Spies netop besøgt syv bornholmske byer med en valgbus.
Her kunne øboerne vælge mellem fem populære rejsemål. Den destination,
der fik flest stemmer, vil Spies flyve til direkte fra Bornholms Lufthavn den
10. oktober.

- Tenerife blev en suveræn vinder med over halvdelen af stemmerne (54 pct.).,
mens en anden af De Kanariske Øer, Fuerteventura (28 pct.), kom ind på
andenpladsen. Det bliver første gang i Bornholms historie, at der flyves direkte til
Tenerife. På grund af længden på øens startbane har ingen fly tidligere kunne



lette med nok brændstof til at flyve de ca. 3.800 kilometer mellem de to
solskinsøer, men det problem har Thomas Cook Airlines’ nye fly med længere
rækkevidde løst, fortæller Torben Andersen, kommunikationschef i Spies.

Salget af rejserne fra Bornholms Lufthavn til Tenerife den 10. oktober starter
i midten af næste uge.

Stemmerne på de fem feriedestinationer fordelte sig sådan: Tenerife (54 pct.),
Fuerteventura (28 pct.), Bulgarien (9 pct.), Egypten (5 pct.) og Dalaman i
Tyrkiet (4 pct.). Sideløbende med ferievalget blev bornholmerne spurgt:
hvilken partileder vil du helst tilbringe din ferie sammen med? Her blev
socialdemokraternes Mette Frederiksen en klar vinder med 23 pct. af
stemmerne. Søren Pape klarede ikke spærregrænsen.

Procentfordelingen blandt de 9 partiledere ser således ud:

1. Mette Frederiksen (23 pct.)
2. Pernille Skipper (18 pct.)
3. Lars Løkke Rasmussen (16 pct.)
4. Kristian Thulesen Dahl (14 pct.)
5. Uffe Elbæk (11 pct.)
6. Pia Olsen Dyhr (8 pct.)
7. Anders Samuelsen (4 pct.)
8. Morten Østergaard (2 pct.)
9. Søren Pape Poulsen (1 pct.)
10. Blanke (3 pct.)

Yderligere information: Kommunikationschef Torben Andersen, tlf. 40 59 47
00, eller produktchef Carlos Cebrian, tlf. 26 14 26 93.

Spies er Danmarks største rejsearrangør. Selskabet indgår i den nordiske
rejsekoncern Thomas Cook Northern Europe sammen med rejsearrangørerne Ving
i Norge og Sverige, Tjäreborg i Finland samt hotelselskabet Resorts & Hotels, der
bl.a. driver hotelkæderne Sunwing Family Resorts og Sunprime Hotels. Spies’
gæster flyver fortrinsvis med søsterselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia.
Thomas Cook Group plc er noteret på Børsen i London og selskabets ca. 22.000
ansatte opererer i over 200 lande. Thomas Cook Group Airlines, der bl.a. tæller
Condor i Tyskland, Thomas Cook Airlines i Storbritannien og Thomas Cook



Airlines i Belgien, er med 90 moderne og miljøvenlige fly Europas 11. største
flyselskab.
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