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PRESSEMEDDELELSE

Molslinjen sikrer Bornholmske pakkerejser
Molslinjen har fået den teknikske løsning på plads, som giver små og store
aktører på Bornholm mulighed for at sælge pakkerejser, når rederiet kommer til
øen og sænker billetpriserne markant.
Går turen til Bornholm har mange et ønske om at kunne booke en rejse, hvor transport er
kombineret med overnatning og oplevelser.
”Gæster, som gerne vil købe en samlet pakke, skal også have mulighed for at få gavn af de
billige færgebilletter. Den mulighed skaber vi gennem den internationale onlineplatform
Citybreak”, forklarer Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.
Bornholmske udbydere af pakkerejser får således mulighed for at hente de billige billetter
direkte i rederiets bookingsystem og kombinere dem med overnatning og oplevelser.
Citybreak benyttes allerede i dag som teknisk løsning i Færgens oplevelsesportal Dansk Øferie.
”Med adgangen til Bornholmslinjens billetudbud giver vi mulighed for, at de hoteller og
online rejsebureauer, som allerede benytter Citybreak i dag, kan fortsætte med at sælge
attraktive produkter til turisterne, der vil rejse til Bornholm”, siger Mats Persson, som er
direktør for Nordic Travel, der håndterer Citybreak i Danmark.
”Citybreak er en digital infrastruktur, som alle oplevelsesaktører og begivenheder på
Bornholm kan koble sig på og dermed knytte færgebilletter sammen med deres udbud af
oplevelser til samme priser og betingelser som alle andre. Det vil ikke alene sikre billige
billetter til gæsterne, men også give aktørerne en større synlighed igennem Molslinjens
markedsføringskanaler”, tilføjer Jesper Skovgaard.
Molslinjen overtager besejlingen af Bornholm den 1. september 2018. Der arbejdes på at
åbne for salg af billetter i januar 2018.

Billedtekst: Skønne oplevelser på Bornholm kan pakkes sammen med færgebilletter og
overnatning, når Molslinjen kobler Citybreak til deres billetbookingsystem i starten af 2018.
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For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef,
Jesper Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Fie Vedsmand
hos Molslinjens PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller mail
fv@ehrenberg-kommunikation.com. Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i
Molslinjens presserum på www.ehrenberg-kommunikation.com

Om Molslinjen
•

•
•
•
•

Molslinjen råder i dag over fire moderne hurtigfærger på Kattegat; hurtigfærgen Max
Mols og de tre superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt
verdens største katamaraner.
Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler
samt laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart.
Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig,
effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland.
Molslinjen overfører mere end 1,3 mio. personbilsenheder og næsten 2,8 mio.
passagerer om året.
Den 1. september 2018 overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm.

