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Atout France lancerer videokampagne: Aktiv ferie på Korsika 

 

Atout France lancerer den 25. maj i samarbejde med FitnessDK og Spejder Sport en kampagne 

for Agenturet for turisme på Korsika, hvor en heldig vinder kan glæde sig til en uge på 

Korsika! 

 

Med sit milde klima og storslåede natur er Korsika en fantastisk destination for aktiv ferie, hvad 

enten du er til cykling, vandring eller yoga på stranden. 

 

Derfor er Atout France glade for at lancere en kampagne i samarbejde med Spejder Sport og 

FitnessDK, der giver danskerne chancen for at vinde en femstjernet rejse til Skønhedens Ø, hvor 

man kan afprøve sin yndlingsaktivitet i de flotte omgivelser. 
 

Kampagnen består blandt andet af tre videoer, der viser en aktiv ferie på Korsika med 

udgangspunkt i tre forskellige temaer; cykling, yoga og vandring efter princippet hvad du ser, er 

hvad du får! 

  

Middelhavsøen er hjemsted for Europas hårdeste vandrerute GR-20 og blev i 2013 kendt som 

cykeldestination, da Tour de France startede på Korsika.  

 

Øen er let at komme til om sommeren takket være rejsebureauerne Langley Travel og Ruby 

Rejser samt Norwegian, der flyver direkte til Bastia eller Calvi fra København eller Billund. 
 

#Francefr #visitcorsica  
 

 

Atout France, det franske agentur for udvikling af turisme og projekt-rådgivning, arbejder internationalt takket være sit 

netværk af 34 kontorer fordelt i 32 land, der med over 250 ansatte giver Atout France en perfekt forståelse af de 

internationale markeder og gør det muligt at målrette og markedsføre sine partneres aktiviteter med stor succes - fra 

projekt til markedsføring og salg. 

Fitness dk er en landsdækkende kæde af ialt 41 centre med en bred vifte af medlemmer – begyndere såvel som trænede. 

Fitness har fokus på en høj standard af kvalitet hvad angår faciliteter, koncepter, vejledning og service. Fitness dk sætter en 

ære i at levere en kvalitetsvare, så deres medlemmer kan holde sig fit hele livet.  

Spejder Sport er Danmarks største outdoor-kæde med landsdækkende netværk af specialbutikker, der forsyner  

outdoor-folket med grej til alle slags ture og aktiviteter. Spejder sport ønsker at brugernes udendørs  

eventyr starter i Spejder Sport, og at deres butikker og betjening inspirerer til flere ture i naturen.  
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