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Mallorca topper fra fire danske lufthavne

Både Mallorca og Malta indfører i denne sommer en ny miljøafgift.

Danskerne kan ikke få nok af Mallorca. 60 år efter at Simon Spies sendte de
første 26 danskere med tog til Barcelona og videre med færge til Mallorca, er
”Kærlighedens ø” fortsat de rejselystnes foretrukne ferieø. I 2013 besøgte
195.527 danskere Mallorca – et tal der i 2014 voksede til ca. 208.351. I 2015
blev der registreret over 210.000 besøg.

- I denne sommer flyver vi fra fem danske lufthavne. Fra fire af dem er Mallorca
det foretrukne rejsemål – kun Odense falder udenfor mønstret, idet vi ikke flyver
fra Fyn til Mallorca. Hver sjette Mallorca-gæst rejser med os, siger
kommunikationschef Torben Andersen fra Spies.



Myndighederne på Balearerne (bl.a. Mallorca, Ibiza, Formentera og Menorca)
benytter den øjeblikkelige succes til pr. 1. juli at genindføre en miljøafgift,
som kun holdt et år, da den blev præsenteret første gang i 2003.

- Det er hotellerne på øerne, der skal opkræve afgiften hos alle gæster over 16 år.
Beløbet svinger fra 1,10 euro og 1,65 euro pr. dag til 2,20 euro pr. person – alt
efter hotellets officielle klassificering. Jo bedre, jo dyrere. Bor man på hotellet i
mere end otte nætter, halveres miljøafgiften i dagene efter. I gennemsnit vil
afgiften beløbe sig til omkring 85 kr. pr. person for den første uge og 45 kr. pr.
person for den anden uge – børn slipper, mener Torben Andersen.

Det er ikke kun Mallorca, der i sommer forsøger sig med en miljøafgift. Med
virkning fra 1. juni skal hotellerne på Malta opkræve fra 50 cent til 5 euro pr.
nat pr. gæst over 18 år. Myndighederne forventer i denne sommer en indtægt
på seks millioner euro – penge, der skal anvendes til at forbedre Maltas
turistprodukt.

Københavns Lufthavn: 1) Mallorca, 2) Antalya, 3) Rhodos, 4) Kreta, 5) Gran
Canaria
Billund Lufthavn: 1) Mallorca, 2) Kreta, 3) Cypern, 4) Rhodos, 5) Antalya
Aalborg Lufthavn: 1) Mallorca, 2) Kreta, 3) Antalya, 4) Gran Canaria, 5)
Bulgarien
Odense Lufthavn: 1) Rhodos, 2) Bulgarien
Bornholms Lufthavn: 1) Mallorca, 2) Rhodos, 3) Gran Canaria, 4) Kreta, 5)
Skiathos

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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