
Det +5-stjernede Atlantis The Palm er et verdens mest luksuriøse hoteller på den kunstige ø Palm Jumeirah.
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Emirates og Spies sammen om tusindvis af
ferierejser

Dubai er danskernes hurtigst voksende rejsemål. I 2014 tog 256.768 danskere
til hovedbyen i emiratet af samme navn – i år ventes tallet at vokse til over
350.000 med en vækst på 30,8 pct. i årets tre første måneder. Den eksplosive
udvikling vil fortsætte i denne vinter. Flyselskabet Emirates og Spies har
netop indgået en aftale, hvor Danmarks største rejsearrangør – sammen med
selskabets søsterselskaber i Norge og Sverige – det kommende år vil sende
ca. 10.000 på ferie i det solrige emirat. Fra København vil det ske med
verdens største passagerfly, Airbus 380, som letter hver eftermiddag for at



flyve de ca. seks timer til Dubai.

- Dubai er et godt alternativ til andre solrige vinterrejsemål, der på grund af
politisk uro lige nu er lukket mere eller mindre ned. Klima- og prismæssigt er
emiratet også et godt alternativ til De Kanariske Øer, som er under pres fra stadig
flere turister fra hele Europa, som her finder sol og varme om vinteren. Den øgede
tilstrømning har betydet stigende hotelpriser og gjort rejserne til danskernes
foretrukne rejsemål dyrere. Ud over at være et rejsemål med minimum 24 grader i
dagtimerne og i gennemsnit hele otte solskinstimer om dagen i f.eks. december
og januar byder emiratet på attraktioner i verdensklasse. Samarbejdet med
Emirates er med til at sikre vores gæster de bedst tænkelige priser på markedet,
siger adm. direktør i Spies, Jan Vendelbo.

Aftalen med Emirates gør det muligt for Spies at tilbyde fleksible
rejselængder på f.eks. 4, 7, 10 og 14 dage. - Dubai er ikke alene en solrig
destination men også hub til en række populære rejsemål som Maldiverne,
Mauritius, Sri Lanka, Seychellerne og Bangkok. Emirates flyver hver dag til Dubai
direkte fra Oslo, Stockholm og København, men det er kun fra Danmark, at
selskabet anvender den meget omtalte dobbeltdækker Airbus 380 med plads til
615 passagerer. Vil man rigtig forkæle sig selv på ferierejsen og vælger Business
Class, tilbyder Emirates limousineservice i både København og ved ankomsten til
Dubai, siger Jan Vendelbo.

I fem af de syv emirater tilbyder Spies nogle af verdens mest spektakulære
hoteller.

– Med næsten 50 hoteller har vi i dag et af de bredeste hotelprogrammer på det
danske marked – og det til overraskende lave priser. Her kan du bo på 5-stjernede
luksushoteller til samme pris som på 4-stjernede hoteller i andre dele af verden.
Prøv f.eks. det fashionable hotel Armani, der ligger i Burj Kalifa – verdens højeste
bygning – helt ubeskrivelig luksus til en Spies-pris fra 19.999 kr. for en uge. Det
store og kendte ferieresort Atlantis på The Palm er lige nu et af vores bedst
sælgende hoteller - et hotel, hvor man bor royalt med en masse eksklusive
faciliteter, siger Jan Vendelbo.

Yderligere information: Pressekontakt Lars Krøldrup, Emirates, tlf. 81 74 06
07, adm. direktør Jan Vendelbo, Spies, tlf. 40 53 93 77, produktchef Carlos
Cebrian, Spies, tlf. 26 14 26 93, eller kommunikationschef Torben Andersen,
Spies, tlf. 40 59 47 00.



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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