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Sommartrender
Hotell, möten och evenemang
S V E R I G E
Lägenhetshotellföretaget Accome bygger ut för en miljard kronor under de närmaste
fyra åren. Beläggningen är idag 78 procent och fram till 2011 ska fastigheter i Göteborg, Lund,
Stockholm och Malmö byggas eller byggas om vilket betyder en ökning med 870 lägenheter till
1 600.
Organisationen Svensk Turism hävdar att besöksnäringen är beredd att satsa flera hundra
miljoner tillsammans med Visit Sweden för att öka marknadsföringen av Sverige som
resmål. Bakgrunden är den statliga utredningen ”Tillväxt genom turistnäringen” som föreslår
att staten ökar sitt anslag till Visit Sweden.
Efter framgången med rökstopp på restauranger vill nu Hotell- och restaurangfacket ha
rökstopp på hotellrum. På så sätt skulle städ- och servicepersonal få en förbättrad
arbetsmiljö och Socialdepartementet ska nu ta ställning till förslaget.
En långtidsparkerad Jumbojet på Arlanda kan bli vandrarhem. Planet har stått på
marken sedan Transjets konkurs 2002 och enligt initiativtagaren Oscar Diös är planerna långt
framskridna.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den finska lågprishotellkedjan Omenahotellit har öppnat Eriksgatans Omenahotell med 95 rum
och priser från 36 euro per natt. Precis som de övriga Omenahotellen i landet finns varken
reception eller egen personal. Alla arbetsuppgifter är automatiserade och all försäljning
sker via Internet.
Bara fem år efter att den siste fången flyttat ut invigs Helsingfors gamla fängelse nu som
modernt affärsresehotell, Hotell Katajanokka. Hotellet är en grön oas mitt i stan på
Skatudden med 106 modernt inredda hotellrum men då bygganden är K-märkt finns mycket
av fängelseandan kvar.
Serbien och staden Belgrad öppnar varsin kongressbyrå. Målet är att Serbien ska bli
nästa stora kongressland i Europa. Belgrad genomgår nu den största förändringen i modern tid
då åtta miljarder kronor investeras i hotell- och infrastruktur.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Årets första kvartal blev rekord i turismexport med en ökning på 41,3 procent eller 5,4
miljarder kronor. Mer än var tjugonde exportkrona kommer nu från turismsektorn som ökar
snabbare än varu- och övrig tjänsteexport.
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Umeå universitet startar i höst en ny utbildning inom besöksnäring och internationell
turism. Utbildningen ska i första hand stödja utvecklingen av besöksnäringen i norra Sverige.
Studenterna kan inrikta sig mot småskalig livsmedelsproduktion, kock, matsal / sommelier
eller hotellmanagement.
Sverige hamnar på åttonde plats i världen när länder rankas som varumärken. I topp
kommer Storbritannien följt av Tyskland och Kanada. Värdet av varumärket Sverige värderas
till 3 200 miljarder kronor av den brittiska varumärkesexperten Simon Anholt och Global
Market Institute.
I N T E R N A T I O N E L L T
EU-kommissionen skärper konsumentskyddsreglerna för att komma tillrätta med så
kallade ”semestersskojare” som säljer timeshare och medlemskap i reseklubbar. Dagens
regelverk är 13 år gammalt och minst 2 000 svenskar har de senaste fem åren blivit lurade i
dessa ärenden.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Nu kan man hyra en egen kock och bjuda hem vänner på middag utan att behöva arbeta i
köket. Allt man behöver göra är att bestämma vilken mat kocken ska laga. Företaget heter
Rent a chef och spås bli en av de hetaste trenderna framöver.
Hotell Borgafjäll har utsetts till Lappands bästa restaurang av restaurangguiden White
Guide. Restaurangen ligger i en by med 75 invånare och satsar på kvalitet och bra råvaror.
I samma by finns restaurangen Borgagården som omnämns av guiden i kategorin ”god klass”.
Bageritrenden är här för att stanna och Stockholms trendigaste bageri sägs vara Valhallabageriet på Valhallavägen 147. Bland andra exklusiva bagerier märks Riddarbageriet, Xoko och
Brunkebergs bageri.
Andreas Larsson vann sommelier-VM och det är första gången den prestigefulla titeln går
till en skandinav. Han är därmed bäst i världen på att kombinera vin och mat. Till vardags
arbetar Andreas som chefssommelier på restaurang ”PM & vänner” i Växjö.
I N T E R N A T I O N E L L T
Trenden ”billiga” gourmetluncher på stjärnkrog sprider sig nu genom Europa.
Toppkrogarna vill locka nya matgäster att upptäcka krogarna genom att erbjuda lunch till
halva priset.
Frankrike har infört en obligatorisk ”krögarkurs” för alla som ansvarar för hantering
av alkohol. Reglerna gäller för nya företagare och arbetsledare medan redan etablerade
krögare och barägare undantas. Kursen är tre dagar lång och fokuserar på lagar och regler
kring alkoholhantering, diskriminering, narkotika och allmän ordning.
Från den 15 augusti råder rökförbud på bland annat arbetsplatser, skolor, bussar, taxibilar
och restauranger i Danmark. Även Finland har nyligen infört rökförbud på restauranger.
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Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Fritidsresor rankas som landets bästa researrangör. Bolaget har även flest nöjda kunder.
Undersökningen har gjorts av Marknadsundersökningsinstitutet ISI Wissings Internetpanel
Adnet.
Apollo arrangerar Sveriges första specialresa för ensamstående föräldrar som vill resa
med barn. Målet är att det ska bli enklare och roligare för en ensamstående förälder att resa
med sina barn.
Vings nya målgrupp är aktiva vuxna utan barn. Den nya hotellkedjan som ägs av Ving,
Sunprime Resorts, erbjuder en modern och snygg design och riktar sig mot vuxna med
resvana som ställer lite högre krav.
En ny researrangör med Italien som specialitet har startat tre olika varumärken.
Italiaresor.com, Sportinitaly.com och Tennisresor.com. Målgruppen för de två sistnämnda är
grupper och företaget erbjuder en mängd olika skräddarsydda sportresor.
Resia har sammanställt var svenska företag gör sina affärsresor. Stockholm ligger i
topp med 45 procent av affärsresorna. Affärsresebarometerns fem i topp ser ut på följande
sätt; 1: Stockholm 2: Göteborg 3: Köpenhamn 4: London 5: Barcelona.

Turism
S V E R I G E
En undersökning av Fritidsresor visar att åtta av tio ska köpa en resa för skatteåterbäringen. Charterbolaget räknar med att sälja minst 10 000 resor under
skatteåterbäringens första vecka.
Reseintresset hos oss svenskar ökar och vi lägger gärna pengar på annorlunda resmål. Till
exempel är kryssningar till polartrakterna en äventyrlig resform som tenderar att växa sig
starkare.
Tickets mest bokade resmål inför sommaren är Mallorca följt av Kreta. Allt fler resenärer
prioriterar bra flyglösningar och bra boendestandard istället för lågt pris enligt
företaget. Direktflyg med avgångar från de lokala flygplatserna är starkt efterfrågade.
Stora tullhuset på Stadsgården i Stockholm blir platsen för ABBA-museet. År 2009 slår
portar upp och omsättningen förväntas bli över 100 miljoner kronor per år. Första året räknar
man med en halv miljon besökare.
En undersökning från Telia Sonera bland 1 710 personer visar att män är mer miljömedvetna i sitt tjänsteresande jämfört med kvinnor. Bara fem procent av kvinnorna, till
skillnad från 21 procent av männen, ansåg att miljön var det viktigaste skälet att dra ner på
tjänsteresandet.
Antalet passagerare på Inlandsbanan har ökat kraftigt. I år har 30 procent fler
paketresor sålts än under hela 2006. Fortsätter trenden kan passagerarsiffrorna nå 16 000
vilket är den högsta siffran sedan trafiken återupptogs 1993.
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”Sol och bad i värmen” var det som mammorna själva ville ha på Mors dag. Nära
hälften av 1 700 besökare på resia.se valde alternativet ovan. På andra plats kom alternativet
”spa-weekend” följt av ”helg i storstan”.
För den som gillar fyrar finns nu boken ”Utposter – svenska fyrplatser med logi”.
Boken ger inspiration till både kortare och längre utflykter och är fylld med en mängd
information och praktiska tips.
I N T E R N A T I O N E L L T
Det nya Köpenhamn finns i Vesterbro. Stora summor har satsats på att putsa upp det
gamla arbetarklassområdet. Renoverade hus, spännande butiker och restauranger har gjort
området attraktivt för besökare.
Weekendturismen till Europas storstäder har ökat markant sedan millennieskiftet och
det är främst lågprisflygets förtjänst. Barcelona, Berlin och Prag säljer tillsammans en halv
miljon fler hotellnätter till helgbesökare än för bara några år sedan.
Gratis entré lockar besökare till Köpenhamns museer. Entréavgifterna slopades på
många museer i Danmark i början av 2006 och därmed har antalet besökare ökat. Den totala
ökningen av besökare på samtliga berörda museer var 144 000 personer förra året.
Årets upplaga av musikfestivalen Rockoff på Åland firar tioårsjubileum och bland
artisterna märks flera kända svenska namn som The Ark, Måns Zelmerlöw, Sahara Hotnights,
Markoolio och Bo Kaspers Orkester. Festivalen pågår mellan den 20 och 28 juli.
Snart arrangeras det svensk midsommar i Central Gorkij Park i Moskva.
Swedish festival Midsommar arrangeras 22-24 juni och bakom eventet står Bessmert
Consulting Group i samarbete med Swedish - Russian Business Club. Syftet är att öka
kännedomen om Sverige och svenska traditioner samt stärka den positiva bilden av Sverige
som resmål och land.

Transporter+
S V E R I G E
Tre av tio kan tänka sig att byta flyg mot chartertåg enligt en undersökning gjord av DN.
Förutsättningen var att tågresan inte tog mer än ett dygn längre än motsvarande flygresa.
Resultatet kan visa på en trend att tågchartern kommer att öka i framtiden.
Flyglinjen mellan Luleå och Stockholm är den största i landet om man räknar till antalet
passagerare. I oktober ska SAS öka antalet dubbelturer på sträckan Luleå - Stockholm från 53
till 60 avgångar per vecka.
Antalet resenärer på Gotlandsfärjorna fortsätter att öka. Procentuellt störst är ökningen
på Oskarshamnslinjen. Under maj månad ökade det totala antalet resenärer med 7 412 eller
6,2 procent till 126 358. Övervägande delen av ökningen är Gotlandsbesökare. Även antalet
personfordon ökar vilket visar på en trend att resenärerna föredrar att ta bilen med sig
på resan.
På grund av ökad turism från Tyskland startas nu flera nya flyglinjer. Ryanair flyger
redan Bremen - Skavsta och i höst Düsseldorf – Växjö. I höst startar även Sterling Dortmund –
Stockholm och Gotlandsflyg Hamburg – Visby under sommarmånaderna.
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Ryanair införde en prisgaranti på tur- och returresor bokade mellan den 9 maj och 12
juni. Om köparen hittade en billigare biljett betalar bolaget tillbaka den dubbla
mellanskillnaden på priset.
Arlanda arbetar hårt för att få ytterligare nya långlinjer väster- och österut och det
finns flera bolag som överväger möjligheten. Arlanda har fått fyra nya långlinjer på ett år och
fyra nya fraktlånglinjer på ett halvår.
I N T E R N A T I O N E L L T
Norges regering köper utsläppsrätter för att kompensera de internationella flygresorna för
133 000 statsanställda i Norge. Regeringen ska köpa utsläppsrätter genom Kyoto-avtalet, då
Norges flygtrafik släpper ut mer växthusgaser än vad som tillåts.
Ny ägare ska göra Eurotunneln under Engelska kanalen mer lönsam. Aktieägarna har
sagt ja till att företaget tas över av fordringsägarna mot att skulderna minskas med 29
miljarder kronor och företaget därmed får en ny start.
Den nya restiden mellan Köpenhamn och Hamburg är fyra timmar med det nya tyska
snabbtåget ICE från Köpenhamn. Dessutom går det tåg varje dag till Berlin. Det är första
gången på tio år som det åter finns en direktförbindelse mellan huvudstäderna. Tågtrafiken på
dessa sträckor förväntas öka med cirka 30 procent fram till år 2015.
Virgin Atlantic satsar på business-class mellan USA och Europa. Flygbolaget investerar i
15 nya flygplan med enbart business-class som ska vara i luften inom ett och ett halvt år.
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