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Krydstogter med fokus på singler

Der har aldrig været flere singler herhjemme, end der er nu. Tal fra Danmarks
Statistik viser, at der er knap 1,6 millioner enlige, svarende til 37 procent af
den voksne befolkning. Norwegian Cruise Line og Spies tilbyder nu denne
store gruppe at tage på krydstogt og bo i singlekahyt uden, at man skal
betale ekstra for at bo alene. Her satses der desuden på sociale mødesteder,
hvor samtlige etværelses kahytter har adgang til en fælles lounge.

- Dette er en fantastisk mulighed for alle, som rejser alene, og som vil af sted på
krydstogt. Her bor man adskilt men kan alligevel omgås med andre på egne
vilkår. Er man single, er der altså gode muligheder for at møde ligesindede, som
man måske ellers aldrig ville have mødt, siger Torben Andersen,



kommunikationschef i Spies.

Singlekahytterne er moderne indrettet, måler ca. ni kvadratmeter og er
udrustet med lækker belysning i forskellige farver samt vindue ud mod
korridoren. Bor man i en singlekahyt, får man desuden direkte adgang til den
fælles lounge, hvortil kun gæster, som bor i etværelses kahytter, har adgang.
Her findes foruden TV og bekvemme sofagrupper også en bar, hvor de, der
rejser alene, kan ses inden middagen til en drink.

Norwegian Cruise Line tilbyder blandt andet singlekahytter på skibene
Norwegian Epic, Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway, Norwegian
Escape og Pride of America. Samtlige skibe er med i Spies’ krydstogtprogram.

Priseksempel: Krydstogtpakke med krydstogt med Norwegian Epic ”Livorno,
Cannes, Barcelona, Napoli” inkl. fly samt hotelovernatning i Rom med afrejse
den 18. oktober 2016 fra København og ophold i singlekahyt, helpension og
drikkepenge ombord fra 9.575 kr. pr. person (inkl. 2.000 kr. i rabat hvis man
bestiller senest 30. juni 2016).

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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