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Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Svenska Mässans Seniormässa byter namn till ”Quality Time – Mässan för oss över
50!” och utvidgas till Stockholm och Malmö. Fokus är på de fyra huvudområdena hälsa & spa,
resor & turism, ekonomi & finanser samt mat & dryck.
En undersökning, en så kallad arbetskraftsbarometer, utförd av Manpower visar att det är stor
efterfrågan på arbetskraft i hotellbranschen, efterfrågan är den högsta på fyra år.
Stockholmsmässan bygger ut sin A-hall med 8400 kvadratmeter och den beräknas vara
klar i december 2009. Detta stärker Stockholmsmässans position som norra Europas största
mäss- och kongressanläggning.
Facit från årets TUR-mässa i Göteborg blev tangerat rekord med 200 utställare och nära
50 000 besökare. Under torsdagen och fredagen kom 23 000 fackbesökare och totalt blev TUR
2007 den främsta kommersiella och internationella mötesplatsen i mässans 24- åriga historia.
SHR tänker inte klassificera lägenhetshotell som en egen kategori. Accome Hotels har
tidigare lämnat SHR:s klassificering då de ville ha en egen kategori. Gruppen lägenhetshotell
är ännu för liten anser klassificeringsnämnden.
En trendrapport om svensk mötesindustri visar på en femårig positiv utveckling och att
2007 blir ett rekordår ekonomiskt sett. Rapporten presenterades på TUR 2007 av Roger
Kellerman från facktidningen Meetings och är en del av TURs nya satsning på fokusområdet
Möten.
I Svedala strax utanför Malmö etablerar sig Holiday Club. Tanken är att anläggningen
ska öppna sommaren 2009. Ett 40 000 kvadratmeter stort golfresort ska byggas, med 250
rum, restauranger, en multihall för möten och mässor, upplevelsebad samt andelslägenheter.
I N T E R N A T I O N E L L T
Det efterlängtade Hotellet Bella Center i Köpenhamn kommer att rymma 800 rum när det är
klart. Detta ger ökade möjligheter att konkurrera om internationella kongresser,
då man kan erbjuda övernattningsmöjligheter i anslutning till anläggningen. Sommaren 2007
tas första spadtaget.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Sveriges fyra statliga kasinon går bra. Förra året passerade verksamheten en miljard i
omsättning och en miljon besökare. Svenska Spel har investerat 400 miljoner kronor sedan
2001 i de fyra statligt ägda kasinona. Med den borgliga regeringen får man nu vänta tills den
framtida spelpolitiken är klar, trots ett beslut om sex kasinon i Sverige.
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Högskolan Dalarna moderniserar sitt kursutbud och profilerar sig mot destinationsutveckling och möten. Högskolan, som är placerad i ett av Sveriges viktigaste turistområden, har i snart trettio år varit en av de ledande institutionerna för högre utbildning av
medarbetare till turistnäringen.
I N T E R N A T I O N E L L T
Internet blir allt starkare. Nätköpen står för 15 miljarder kronor av reseindustrins omsättning mot 12 miljarder för detaljhandeln. Lågprisbolagen har sin främsta kanal via nätet,
hotellen däremot har haft svårare att anpassa sig. Resesajterna behöver bli ännu mer lättnavigerade så att kunderna framöver kan skräddarsy hela sin resa på nätet.

Restaurang och mat
S V E R I G E
White Guide har valt restaurangen Fredsgatan 12 till Sveriges bästa krog.
Restaurangen har genomgått en större renovering under ledning av arkitekten Pontus Lomar
och har samtidigt satsat på nyrekryteringar vilket lyft fram krogen. 2006 utsågs den till Årets
Affärskrog av Dagens Industri.
Hamburgerkedjan Max vill expandera i Norden. I Sverige har Max valt bort franchise för
att istället driva alla restauranger i egen regi, något nu ändras då franchise ger en snabbare
expansion. Max är även intresserad av Mellanöstern där efterfrågan är stor på ickeamerikansk snabbmat.
Krögaren Pontus Frithiof ska driva en hotell- och konferensanläggning på Gotland.
Den exklusiva anläggningen har 15 rum och en minisvit samt en restaurang för 80 personer
inomhus och 40 personer utomhus.
Stjärnkocken Marcus Samuelsson öppnar krog i Stockholm, det blir en systerkrog till hans
restaurang Aquavit i New York. Restaurangen kommer att ligga i det nya hotellet Clarion Hotel
Sign, vid Norra Bantorget.
Då socialborgarrådet öppnar för nya regler för utskänkning av alkohol i Stockholm kan det bli
möjligt men dygnet-runt-öppet för krogen. Socialborgarrådet menar att riktlinjerna idag
negativt påverkar Stockholms möjligheter att utvecklas som mat- och nöjesmetropol.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den 17 april öppnar Absolute Icebar i Köpenhamn. Innetemperaturen kommer konstant att
ligga på -5 grader Celsius och 50 gäster kan vistas samtidigt i den nya baren. Och all is
kommer från Torne älv. Absolute Icebar finns även i Stockholm, Milano, London och Tokyo.
Starbucks etablerar sig i Noden med en kaffebutik på Kastrup. Planer finns även på att
etablera sig på huvudgatorna i Köpenhamn och Århus. Danska branschförbundet Horesta
hoppas på att Starbucks ska bidra till att professionalisera kaffebranschen och stärka
Köpenhamns turistprofil.
Ännu en Icebar ska öppnas i början av juni i Shanghai. Baren är byggd av 40 ton is från
Torne älv. Den stora restaurangkedjan King Parrot har tillsammans med filmproducenten
Stanley Tong investerat 8,5 miljoner kronor i isbaren. Intill isbaren ligger den nya
skandinaviska restaurangen Aurora.
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Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
En ny rese- och upplevelsearrangör vid namn Go kommer att lanseras i Sverige i höst.
Resorna kommer att säljas via gonow.se, även Pressbyrån och 7-Eleven kommer att sälja
resor genom självbokning i respektive butik.
Lotus Travel kommer att kunna erbjuda sina resenärer att med tåg åka mellan Peking och
Tibet. Detta är den högst belägna järnvägslinjen i världen på grund av den höga höjden och
därför krävs en bra kondition och hälsa. Det är 400 mil mellan Peking och Lhasa i Tibet och
resan tar 48 timmar.
Apollos koncept Exklusive by Apollo har haft en enorm efterfrågan sedan den lanserades
förra året. En ökning med 258 procent ger upphov till en ny katalog för vår, sommar och höst
2007 med ett ökat fokus på Europa. En tydlig trend är att resenärerna söker efter kvalitetsresor med ett exklusivt boende.
Fritidsresors satsning på tågresor till italienska Verona blev en succé. Detta medför att
företaget fortsätter att satsa på tågcharter, bland annat till Kroatien och Slovenien.

Turism
S V E R I G E
En tydlig trend bland nordbor är att drömresan går till Asien, länder som Kambodja eller
Vietnam. Detta visar en färsk undersökning som har gjorts av omvärldsanalysföretaget Kairos
Future. Nordbor reser mycket och norrmännen är de som reser mest av alla. Trots det är
nordbor inte angelägna att betala ett miljöpris för koldioxidutsläpp.
Antalet ökade gästnätter i Swedish Lapland, Norrbottens län, var 24,2 procent jämfört
med riket i snitt som hade en ökning med fem procent. Även antalet utländska gästnätter har
ökat med 17,4 procent. Arbetet för att gästerna ska få en så bra och minnesvärda upplevelser
som möjligt och skapa ett konkurrenskraftigt koncept som möjligt har varit mödosamt.
Ett ändrat beslut från regeringen låter utländska jägare jaga småvilt ovanför odlingsgränsen på
renbetesfjällen. Detta medför en ökad sysselsättning för glesbygdsföretagare inom
turismen.
Tre procent fler husvagnar har registrerats i år jämfört med förra året. Branschen
räknar med ett bra år och tror att ökningen dels beror på att dagens husvagnar utvecklats
mycket när det gäller bekvämlighet och design.
Enligt brittiska The Observer hittar man världens bästa SPA-anläggning vid Riksgränsen.
Utöver sin höga kvalitet på behandlingar finns också ett stort utbud av vildmarksaktiviteter.
Ett unikt och mycket välbevarat 1600-talsvrak har hittats utanför Dalarö. Detta kan leda till att
ett nytt undervattensmuseum skapas med utbildade guider som leder exkursioner till
vraket. Statens maritima museer och Haninge kommun hoppas kunna skapa en dykpark där
detta och flera andra vrak kring Dalarö kommer att ingå.
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Kryssningsresor fortsätter att öka i popularitet. En 65 procentig uppgång i Sverige förra
året noterades av Royal Caribbean och trenden är uppåtgående. De populäraste
kryssningarna går till Medelhavet. Ett stort utbud där välbefinnande och bra transfettfria
måltider står på schemat, ett såkallat vitaliseringsprogram.
Med charter kan du resa non stop-charter till den sydindiska delstaten Kerala från första
avresan i november till i början av april. Kerala har mycket grönska och kallas ofta för Indiens
trädgård. Solresor gör en storsatsning på detta resmål och ska börja flyga till huvudstaden
Trivandrum. De båda badorterna Kovalam och Varkala erbjuder logi för gästerna.
Resebyrån Resias trendmätare; Resiabarometern har rankat topplistans fem storstäder när det
gäller mat, nöjen, kultur och shopping. New York ligger högst upp på nöjeslistan, Rom ligger
högst upp på matlistan och Peking ligger högst upp på kultur- och shoppinglistan.
Svenskarnas intresse för resor som går just till storstäder har en fortsatt ökad takt.
Nu kan besökare till Göteborg direktchatta med Göteborgs turistbyråer på
www.goteborg.com. Varje år besöker 400 000 turister Göteborgs turistbyråer för att få
information. 110 000 telefonsamtal besvaras men även frågor som behandlas via e-post, fax
och brev.
Resebranschens Seniorer har delat ut årets stipendier till sökande från turismbranschen. Tre kvinnor har fått dela ut 30 000 kronor som ska gå till utbildning och kunskap;
Josefin Palmén – Tour Pacific Scandinavia, Ulrika Holmström - MZ Travel och Annika LönegrenSeat 24 Travel.
I N T E R N A T I O N E L L T
Det råder rallyfeber i Jordanien sedan landet fått förtroendet att vara värd för det största
sportevenemanget någonsin i Mellanöstern – FIA World Rally Championship. Största delen av
loppet kommer att köras på vägar belägna under havsnivå där lägst punkten är 401 meter
under havets yta.
Årets tema i Eurovision Song Contest den 12 maj är True Fantasy. Rockbandet Lordi kommer
att uppträda under finalen i Helsingfors. Över 400 000 valde att besöka Visit Finlands
hemsida, www.visitfinland.se, där man kunde tävla och vinna biljetter och resa till
semifinalen.

Transporter
S V E R I G E
SAS tar passagerare från British Airways genom sin satsning på affärsresenärer från den
mest centrala flygplatsen, London City. Nu sätts större flygplan in på sträckan och turtätheten
till Köpenhamn ökar.
Europacar kommer som första biluthyrningsföretag i Sverige att erbjuda sina kunder
att klimatkompensera bilresorna. Med hjälp av en webblösning kan kunden själv räkna
fram hur mycket utsläpp bilresan förosakar. Kostnaden är två kronor per utsläppt kilo
koldioxid.
Både SAS och luftfartsverket erbjuder nu koldioxidkompensation på sina hemsidor.
Luftfartsverket hoppas på företagens intresse och kommer att utfärda certifikat till dem som
försöker resa klimatneutralt.
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I N T E R N A T I O N E L L T
I april 2008 blir det billigare och enklare att flyga över Atlanten. Ett avtal mellan
Europa och USA – döpt till Open skies, har efter fyra års förhandlingar blivit godkända av EU.
I överenskommelsen ingår att flygbolagen har rätt att öppna trafik från vilken stad som helst
inom EU som ska gå till olika destinationer i USA. En kraftig ökning av passagerare väntas.
En kraftig trafikökning på Öresundsbron som slår alla tidigare rekord har skett.
Trafiken ökade med 21 procent under första kvartalet 2007 jämfört med samma period i fjol.
EU-kommissionen ger flygbolagen och medlemsländerna sex månader till att förbättra
omsorgen för passagerare vid förseningar och inställda flyg annars kan de dras inför
rätta. Trots att reglerna har funnits i två år är man hittills inte nöjd med hur flygbolagen
kontrollerar arbetet och hur de behandlar passagerarna.
Det brasilianska lågprisflygbolaget Gol Linhas Aereas Inteligentes har köpt upp konkurrenten
Nova Varig som länge har gått med förlust. Detta innebär att Brasilien får två moderna
flygbolag och när de expanderar internationellt kommer resandet till Brasilien och
övriga Sydamerika bli mer tillgängligt.
Efter att ha satsat på egen biljettförsäljning på Internet bojkottades Spanair av den
spanska resebranschen. Bojkottningen höll även på att drabba Spanairs ägare, SAS.
Affärschefen på Spanair tvingades avgå i januari.
Ryanair har planer på att starta lågprislinjer mellan Europa och USA inom fyra år.
Flygningarna kommer att gå till sex olika städer i USA t.ex. Baltimore och Rhode Island.
Från tolv dollar kommer det att kosta om du vill ta dig över Atlanten.
Biluthyrningsfirman Avis i London hyr ut senaste Bond- bilen, Aston Martin V8, till den som vill
leka agent för en helg. Kostnaden är 15.000 kronor och eventuellt finns planer på att göra
något liknande i Sverige.
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