Bokningsnyhet
fiir paketresor
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Sd lrdr slra d sdlja Suerige i
fortsiiuttingen
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i paket! Nils-EriA

Franzon, rerebyr&nian, ochlurisrhefen Wilu HAggttf i kilnmr ska
siilja bl u charterresor till Oknul.

- Vi hoppaspAminst 30procentsdkning av turistresorna.Det sAgerWiolaHiiggltif och Lars-Olof Forsberg, turistchefer i Kalmar och Borgholm.
Det g6ller Sveriges Tiristrlds nya satsning, som
ska fi svenskarna att ktipa charterresor inom sitt
eget land.
Niistan helften av alla svenskar Akerinte pi nAgonsemesterresa alls. Det Ar den gruppen
.somSverigesTuristrAdsiktar in
sig p&, nir man ska fA svenskar
att semestrai hemlandet. Resorna inom Sverige Ar gynnade
skattemdssigt,och de drabbas
mindreav de stigandeoljepriserna. DArfrir kan de konkurrera
med turerna till soliga kuster i
andra linder.
Det nya Ar att kdparen kan gA
in till sin resebyr6ochbestdllaen
vecka i Stockholm eller Timmernabben. Han betalar ett
pris, och sedan6r allt klart. Tidigare var kunden tvungen att
ringa runt till turistbyrAer och uthyrare fdr att hitta lediga platser
och veckor.
Fiirenklingen har blivit m6jlig
genom att turistorganisationerna byggt upp ett bokningssystem
f6r paketresor 6ver hela landet.
32 bokningskontor skriter fdrsiljningen.
F6r Kalmar lin har turistcheferna i Borgholm och Kalmar,
Lars-Olof Forsberg och Wiola

Haggl6f, sammanstAllten katalog. Den innehAller I 400 uthyrningsstugoroch paketresor
av olika slag.
Nu kan alltsAen semesterfirare frAn LuleA k6pa en vecka pA
Olandhosen resebyrAi sin egen
stad, istdllet fiir att ringa till turistbyrAni Borgholmochjagalediga platser,
Det planerasmAngaslagspaketresorinom det nya systemets
ram. Ett projekt kunde kallas
"Bli vin med din hund pA
Oland". Det ir en veckai stuga
pi Ohnd f6r familjermed hund,
tillsammans med en hundinstruktdr,
Den planen har dock Annuinte
blivit verklighet. Ddremot kan
r6karna redan nu kdpa en tvAveckors awfiningsresa i Storlien, tillsammansmed ldkareoch
psykolog.
Se ha,r ska vi silja Sverigei
fortsiittningen - i paket! NilsErik Franzon, resebyrAman,
och turistchefenWiola Higgldf i
Kalmar ska sAlja bl a charterresor till Oland.
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