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Det svenske rejseselskab Ecospheres ser gode muligheder i markedet, og udvider nu

aktiviteterne til Danmark og Norge med varemærket Ecolyx og hjemmesider på dansk og

norsk.

”Vi kan se, at interessen for denne slags bæredygtige rejser er stor, også hos vores

nordiske naboer,” siger Tina Frisk, en af de to stiftere af Ecospheres.

Rejsebureauets koncept bygger blandt andet på rejser med hoteller og rejseoplevelser,

hvor der fokuseres på bæredygtighed. Det kan være hoteller, hvor de penge, gæsten

bruger på hotellet, gør en forskel for lokalsamfundet, og hvor man som gæst bidrager

positivt til den lokale natur og kultur, hedder det i pressemeddelelse.

Ecospheres har eksisteret siden 2010 og har Ulrika Löfdahl som administrerende

direktør. “Vi er overbevist om, at mange rejsende i en verden efter coronakrisen vil kigge

efter destinationer, der arbejder i en lidt mindre skala. Vi tror mange vil søge væk fra

masseturisme, og her kan vi tilbyde hoteller og destinationer, der arbejder bæredygtigt

og tager ansvar,” siger Ulrika Löfdahl.

4-500 gæster fra Danmark
Til STANDBY.dk siger Ulrika Löfdahl: ”Vi har allerede en del kunder fra Danmark. Når det

gælder rejser til bæredygtige destinationer, er der kun lidt konkurrence på det nordiske

marked. Og i en post-covid19 verden tror vi, at flere rejsende vil vælge mindre

destinationer, der føles trygge med hoteller og lodger som bidrager til den helt lokale

økonomi. Et eksempel på et sådant økovenligt resort er Soneva Fushi på Maldiverna.”
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Ulrika Löfdahl oplyser, at det er rejsebureauets plan at få en ansat i Danmark til at hjælpe

danskerne med skræddersyede rejser.

På et normalt år har det svenske rejsebureau mellem 400 og 500 gæster på rejse. Målet

er at fordoble antallet fra Sverige samt indenfor et til to år at nå op på 4-500 gæster fra

Danmark.

”Der findes altid konkurrenter, men ingen, vi kender til, arbejder med bæredygtige

destinationer på samme måde som os. I øjeblikket er vi navnlig indenfor high end-

segmentet, men håber i fremtiden også at kunne tilbyde rejser for andre segmenter,”

siger Ulrika Löfdahl.
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