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Trots pandemiår – försäljningen av 
premiumresor slår alla rekord

Ett uppdämt resebehov hos Sveriges mest förmögna resenärer fick Travel Beyond, Sveriges 
ledande resebyrå inom premiumsegmentet, att slå försäljningsrekord under 2021.

Trots pandemiåret 2021 slog Travel Beyond försäljningsrekord. Osäkerheten i omvärlden stoppade 
inte kunder med hög resebudget att boka långväga utlandsresor. Under oktober, november och 
december sköt efterfrågan på resor i höjden. Året slutade med en total försäljningsökning på 13% 
jämfört med senaste normalår 2019. Bäst sålde Maldiverna, Sydafrika och Dubai. 

En stor del av intäkterna gäller Travel Beyonds eget researrangemang där resenärerna flyger 
nonstop Stockholm–Maldiverna med Qatar Airways under sportlovet 2022.

- Vi går in i 2022 med ett fantastiskt bokningsläge. Smittspridningen av omikron verkar inte påverka 
våra kunder i särskilt hög utsträckning, vilket i sin tur beror på valet av resmål. Många av våra kunder 

, säger Helena Andrén, reser till isolerade platser där man kan leva helt privat under vistelsen
grundare och vd på Travel Beyond.

För mer information kontakta:

Helena Andrén 
Managing Director & Founder, Travel Beyond
Mobil +46 732 30 30 01 
Mail ha@travelbeyond.se

Om Travel Beyond

Travel Beyond är Sveriges ledande resebyrå inom premiumsegmentet och grundades år 2005 av 
Helena Andrén och Annika Björkroth, båda med lång och gedigen erfarenhet av resebranschen. 
Resebyrån skräddarsyr exklusiva och unika researrangemang över hela världen och vänder sig till 
resenärer med höga krav på kvalitet och service. Bland kunderna finns både privatresenärer och 
företag. Några av de bästsäljande destinationerna är Maldiverna, USA, Östafrika, Dubai och 
Mauritius.
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Om Unlimited Travel Group

Unlimiteds verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är 
små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i 
december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 
nio dotterbolagen Creative Meetings, Go Active Travel, JB Travel, PolarQuest, Ski Unlimited, 
Specialresor, Travel Beyond, Världens Resor och Västindienspecialisten.

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, 
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00

Bifogade bilder

Maldiverna är en storsäljare hos Travel Beyond.
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