PRESSMEDDELANDE
SpaDreams - ny researrangör i Sverige för hälso- och wellnessresor.
Av Tysklands marknadsledare för hälso- och wellnessresor
Den 21 april 2015: Frankfurt am Main / Svenska turister har nu möjligheten att boka hälsooch wellnessresor av högvärdig kvalité. Den tyska researrangören FIT Reisen har nu en
svensk hemsida och kan på så sätt flyta in i semesterplaneringen hos intressenter. Den
internationell framgångsrika researrangören har med SpaDreams Sverige erövrat sitt nionde
målområde och erbjuder ett omfångsrikt utbud inom områden som Spa & Beauty, Yoga &
Ayurveda såväl som hälsa.
Med den nya hemsidan www.spadreams.se kan svenska turister nu online får nytta av alla
fördelar som en internationell researrangör kan erbjuda: ett brett utbud på resmål,
mångfaldiga program och stor erfarenhet inom kundupplysninng och -vård. På så sätt kan
SpaDreams uppfylla de intressen och behoven av alla svenska resenärer som vill boka en
wellness- eller hälsoresa. De som behöver avkoppling kan välja bland teman som Spa,
Ayurveda, Detox och Yoga. Aktivsemesterfans kan välja bland Pilates, vandring, Nordic
Walking och många andra aktiviteter i utbudet som utmanar kroppen. Ett kontinuerligt
växande antal av hotell erbjuder det störstmöjliga utbudet: Nästan 400 hotell i Tyskland,
Spanien, Indien, Ungern och m f l offererar sina tjänster via SpaDreams och antalet fortsätter
att växa för att garantera det bästa utbudet av förstklassig kvalité för svenskar som har lust
att resa.
“Vi glädjer oss över att äntligen kunna erbjuda våra resor i Sverige – vår första station i
Norden! I många länder är vi redan mycket framgångsrik b la i Storbrittanien, Nederländerna,
Ryssland och Frankrike. FIT Reisen har över 30% tillväxt vilket ligger långt över den
genomsnittliga marknadsandelen och med SpaDreams vill vi bli ännu större på internationell
nivå och begeistra resenärer i hela världen.” säger Dr. Nils Asmussen, VD SpaDreams.

Detta pressmeddelande och andra såväl som vidare information och bildmaterial i samband med SpaDreams/FIT Reisen´s utbud hittar du på:
www.spadreams.se/pressrum
Observera att bildmaterialet som ställs till förfogandet enbart får användas i samband med resor av ”FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH”
plus information om hotellet som finns på bilden. Vid annan användning krävs ett skriftligt tillstånd. Det är ej tillåten att ge vidare bildmaterial till 3:e
part.
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