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Spies' 2017-program fra Bornholm slår
alle rekorder

Så er Spies klar med de rejselystne bornholmeres ”ønskeseddel” for 2017.
Den består af listen over de rejsemål, som Danmarks største rejsearrangør
flyver til i det nye år. Listen er den længste nogensinde. Den tæller således
hele 10 flyvninger med plads til 2.096 bornholmere – hele 496 flere end i år.

Igen til næste år er der en nyhed på programmet. Det er den spanske by
Almería, der ligger ud til Middelhavet mellem Malaga og Alicante. – Vi flyver
fra Bornholms Lufthavn den 12. maj – altså om mere end et halvt år. På
nuværende tidspunkt har vi solgt 45 pct. af de 212 pladser, så det kan man kalde



en succes. Specielt mange af øens golfspillere har købt denne rejse, siger
produktchef Carlos Cebrian fra Spies.

Indtil sidste år kunne ingen fly lette fra Bornholms Lufthavn og flyve direkte
til De Kanariske Øer. Nu har Thomas Cook Airlines fået nye fly med længere
rækkevidde, og det fejres med hele to afgange til solsikre Gran Canaria.

Spies’ fartplan for 2017 fra Bornholm ser således ud – på ingen af
rejsemålene skal man via København på enten ud- eller hjemrejsen:

Gran Canaria – lørdag den 15. april kl. 7.20
Mallorca – fredag den 21. april kl. 7.30
Rhodos – onsdag den 26. april kl. 7.40
Almería – fredag den 12. maj kl. 17.45
Varna (Bulgarien) – tirsdag den 23. maj kl. 15.35
Skiathos/Skopelos – tirsdag 12. september kl. 7
Mallorca – fredag den 22. september kl. 19.20
Gran Canaria – onsdag den 4. oktober kl. 9.10
Cypern – mandag den 9. oktober kl. 19
Chania (Kreta) – torsdag den 12. oktober kl. 8.15

Yderligere information: Produktchef Carlos Cebrian, tlf. 26 14 26 93, eller
kommunikationschef Torben Andersen, 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.



Kontaktpersoner

Sofie Folden Lund
Pressekontakt
Kommunikationschef 
sofie.lund@spies.dk
26 36 23 77 - kun for pressehenvendelser. Øvrige henvendelser
henvises til vores kundeservice: 70 10 42 00
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