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På www.traveltrends.se kan du läsa om de senaste trenderna inom resor och
turism samt hålla dig uppdaterad med branschens mest aktuella
evenemangskalender!

Apriltrender 2010
Möten och evenemang
S V E R I G E
Vulkanen Eyafjallajökulls utbrott har gjort Compodiums videokonferenser
eftertraktade. Företaget som gjorde en stor lansering för ett år sedan har fått ta emot många
samtal från strandsatta resenärer och företag. Compodium bygger virtuella konferens- och
affärsmötesmiljöer genom till exempel videokonferenser och webb-tv.
Behoven av möten och kick-offer ökar och den årliga konferensen har bytts till fler
och mer tidssnåla möten. Populära tv-program inspirerar och det efterfrågas konferenser
med matlagning, Let’s dance, tv-spel och skattjakter med gps.
Resesuget är större än någonsin trots lågkonjunkturen och på årets TUR-mässa i Göteborg
såldes över 10 000 resor vilket är rekord. 49 500 besök registrerades under mässan,
varav 19 000 under fackdagarna onsdag-fredag och 30 500 under publikdagarna lördagsöndag, vilket innebar en marginell nedgång mot fjolåret.
Ett nytt event för den växande turismen med mobilt boende drar igång på Svenska Mässan
2011. Caravan & Holiday Meet sätter fokus på destinationer, aktiviteter och
framtidens camping.
I N T E R N A T I O N E L L T
JFFI avbeställningsförsäkring i Norden är först ut med en försäkring som ska skydda
företag som inte kan genomföra sin beställda konferens, till exempel på grund av
försenade flyg eller att nyckelpersoner blir sjuka.
Runt om i Finland arrangeras årligen en mängd uppskattade festivaler. För att få en
överblick finns Finland Festivals som samlar de bästa och mest intressanta evenemangen.
Några av de mest kända är Savonlinna Operafestival och Pori Jazz men även Helsingfors
Festspel och Vasa Körfestival lockar många besökare. www.festivals.fi

Hotell
S V E R I G E
Inkvarteringsstatistik för 2009 från Tillväxtverket visar en ökning på 3,3 procent av
utländska nätter och en ökning med 11,8 procent av nordiska nätter. Trots ökningen
minskar logiintäkterna med 5,2 procent nationellt, värst drabbat är Stockholm med en 7,7procentig minskning i löpande priser.
Wallmans salonger erbjuder flera möjligheter för gäster att boka besök med
tillhörande övernattning. Genom sitt nya samarbete med Hotel Stureplan stärks detta
ytterligare och man erbjuder paket med boende, show och middag.
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Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg har skapat en mobil webbplats där man i
sin mobil enkelt kan kontrollera sin bokning, få information om rum, restaurangerbjudanden,
konferensfaciliteter och vägbeskrivning. Satsningen är ett steg i arbetet med att möta behovet
av det ökande antal som söker information via sina mobiltelefoner.
ÅhusStrand i Skåne erbjuder ett unikt all-inclusive-paket på hela anläggningen. Man
är först i Sverige med att göra detta och vet att efterfrågan är stor. Efter undersökningar och
studier av utvecklingen utomlands satsar man nu stort på att gäster ska få en helhetsupplevelse.
I Gothia Towers ”Relaxing Room” finns program med ljud och ljus som hjälper
besökaren att koppla av. Avelution AB har tagit fram ett insomnings- och uppvakningstema
där ljus och ljud dimmas ner. Efter tre månaders test blir nu systemet permanent.
På Kungsholmen öppnar i höst Connect Hotel City. Hotellet har 86 rum av olika slag, allt
från Quick Sleep till Business. Det finns också bastu, garage och konferensrum.
Hotellåret 2009 kan sammanfattas som tufft men inte så illa som många trodde att
det skulle bli. Antal sålda rum backade med tre procent och revpar med sex procent från året
innan. Stockholms priser minskade kraftigt medan Malmö klarade sig relativt bra. 2000-talets
första decennium visar att det blir glesare mellan konferensgästerna på landsbygden och att
de tre storstadsregionerna drar ifrån vad gäller efterfrågan och kapacitet.
Vid årsskiftet 2012/2013 ska Hotel Gothia Towers ha 1 208 rum. Svenska Mässan i
Göteborg planerar ett tredje torn för hotellet som ska bli 29 våningar högt och innehålla 478
rum, konferensvåning och panoramarestaurang.
Hotellkedjan Your Hotel™ växer i Sverige och välkomnar fyra nya medlemmar, Hotell
Saga i Borlänge, Hotell Dorotea, Hotell Vikingen i Kalix och Wanbo Herrgård i Smedjebacken.
Your Hotel™ har cirka 60 privatägda medlemshotell i Sverige från Riksgränsen till Ystad.
I N T E R N A T I O N E L L T
Scandic har tagit fasta på människors behov av pauser från vardagens måsten och
introducerar nu konceptet Staycation som gäller på utvalda hotell i Norden. För ett
förmånligt pris bor man på hotell och slipper disk och städning, men utan att behöva ta ledigt
från jobbet.
Stena Lines hotell i Frederikshavn, även känt som ”Badhotellet”, genomgår just nu
en omfattande ombyggnation. Den 6 juni öppnas portarna till en helt ny upplevelse – The
Reef Frederikshavn. Här kan hotellets gäster och besökare fly vardagen för att möta Karibien i
det nya äventyrsbadet med turkost vatten, grottor, kokosnötter och skatter.
Det världskända varumärket Giorgio Armani slår upp portarna till Armani Hotel Dubai i
världens högsta byggnad, Burj Khalifa. Härnäst ska hotell också öppnas i Marrakech och
egyptiska Marassi. Under de närmaste tio åren planeras Armani-hotell i New York, London och
Shanghai.
Mandarin Oriental har öppnat sitt nya hotell i Barcelona, det 41:a i ordningen varav
tio i Europa. Den internationellt kända spanska designern Patricia Urquiola har inrett de 98
rummen och sviterna, och entrén till hotellets lobby går via en spektakulär bro.
Scandic köper hotellen Linnea, Rivoli och Salpaus från Next Hotels i Finland. I avtalet
ingår också ett helt nytt hotell som kommer att byggas i Helsingfors. De fyra hotellen stärker
Scandics position på den finska marknaden och visar hotellkedjans ambition att växa i Finland.
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Konkurrenskraft
S V E R I G E
Jumbo Hostel utsågs till vinnare i Avisita Inspirerande Mötesmiljöer 2010 på TURmässan. Juryns motivering löd: ”En genomgående röd tråd lyfter mötet till nya höjder. Genom
att tänka utanför den svarta lådan vänder Jumbo Hostel den stereotypa flygplatsmiljön till ett
elegant koncept utan autopilot.” Wisby Strand Congress och Event vann Besökarnas Val.
Utmärkelsen Business Travel Award har delats ut fyra gånger och alla gånger har
Malmö Aviation utsetts till vinnare i klassen inrikes flygbolag, nu senast vid årets TURmässa. Flygbolaget fick ett generellt högt anseende i undersökningen och står för en hög
service med trevligt bemötande.
Comwell Varbergs Kurort utsågs både till ”Bästa konferensanläggning med
övernattning” och mottagare av ”Den Stora Utmärkelsen” när branschpriset SSQ
Award delades ut. Comwell Aspenäs och Varbergs Kurort fick dela ett hedersomnämnande
för sitt medarbetarperspektiv.
AS Tallink Grupp transporterade sammanlagt 748 836 passagerare under mars månad
vilket är en ökning med 36 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Fraktvolymerna
ökade med 19 procent och antalet transporterade personbilar med 17 procent.
FOREX Bank får priset Årets Employer Branding-företag som tilldelas ett företag som
under året genom aktiviteter och engagemang har utmärkt sig inom Employer Brandingområdet. Arbetet är väl förankrat i ledningen vilket gett tydliga resultat både i student- och
Young Professionalsgrupperna. Företaget har tack vare sitt arbete under tre års tid ökat sin
attraktionskraft i studentgruppen med över 50 procent.
I N T E R N A T I O N E L L T
I år fyller Tove Janssons sagotroll Mumin 65 år. Världsnaturfonden WWF, Moomin
Characters och Bulls Press ska under jubileumsåret tillsammans med ett antal
samarbetspartners samla in medel till olika Östersjöprojekt. På en jubileumshemsida finns
bland annat en rittävling, pyssel och Mumins havsskola. Yngre båtresenärer till Finland
kommer att få chansen att träffa och leka med Mumin ombord på Silja Lines fartyg.
www.moomin65.com

Restaurang och mat
S V E R I G E
2010 försvinner Stockholms finkrogar på löpande band och senast i raden är
Leijontornet. Efter att ha förlorat sin Michelinstjärna togs beslutet att slå igen portarna i
slutet av juni. Man planerar dock en nyöppning nästa år i en annan skepnad.
Sverige får en ny tvåstjärnig restaurang i Guide Michelin Main Cities of Europé 2010:
Frantzén/Lindeberg. Stockholm fortsätter att vara enda nordiska huvudstad med två
tvåstjärniga restauranger. Sverige får också fyra nya restauranger i kategorin BibGourmand,
en utmärkelse som indikerar vällagad mat till förmånligt pris. Nya restauranger som fått
utmärkelsen BibGourmand är Brasserie Bobonne, Den Gyldene Freden och Sjögräs i
Stockholm, samt restaurang Familjen i Göteborg.
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Restaurangernas försäljning steg med 3,2 procent under februari jämfört med februari
föregående år. Försäljningen inom caféer ökade mest under perioden, ökningen var 6,8
procent, detta enligt statistik från SHR, DLF och SCB.
Regeringen anslår 600 000 kronor för att främja svensk matexport. Pengarna går i
första hand till att stödja Sveriges deltagande i kock-VM, Bocuse d’Or och för första gången
ska Sverige delta i den matmässa som hålls i anslutning till den stora kocktävlingen i Lyon.
Svenskarna fikar på kafé men snålar in på restaurangbesök, enligt ny statistik från
SCB:s restaurangindex. Kaféernas försäljning ökade i volym i februari med 3,3 procent jämfört
med februari i fjol. För lunch- och kvällsrestauranger sjönk volymen 1,7 procent.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den tyska restaurangkedjan Vapiano som har italiensk inriktning expanderar stort i
Tyskland och internationellt. I fjol ökade försäljningen med drygt 30 procent till 95 miljoner
euro. I Sverige finns tre restauranger, alla i Stockholm.
Restauranger i Dubai får inte längre använda alkohol i matlagningen. Enligt
myndigheterna har restauranggäster klagat på att de ovetande serverats mat som tillagats
med alkohol. Den kock som häller vin i såsen kan få böta upp till motsvarande 40 000 kronor.
Den finländska restaurangmomsen sänks från 22 till 13 procent från och med den
första juli i år. Ett av de viktigaste argumenten för en sänkning var att restaurangerna skulle
sänka sina priser gentemot konsumenterna.
Norrmännen dricker mer alkohol hemma och mindre på krogen. I fjol minskade
konsumtionen av öl med sju procent, starksprit med nästan sex procent och vin med drygt
elva procent på restaurang. Totalt tappade krogarna åtta procent av alkoholkonsumtionen.
Den världsberömda restaurangen El Bulli ska stängas. Den ligger i Cala Montjoi, norr om
Barcelona, och har med sina tre stjärnor i Guide Michelin flera gånger blivit utsedd till världens
bästa restaurang. En måltid på El Bulli är en av de mest eftertraktade i världen och väntelistan
är lång.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Att ”all inclusive” betyder att allt är inkluderat behöver inte stämma. Den allt populärare
reseformen har genererat nya begrepp för att locka resenärerna men det kan skapa
förvirring. Några begrepp som finns är Blue inclusive, All inclusive light, Semi inclusive, Ultra
all inclusive, All inclusive gourmet och Sunwing inclusive.
Sri Lanka och Mexico konkurrerar med Thailand om resenärerna nästa vinter.
Fritidsresor storsatsar på Mexiko, framförallt på ön Isla de Holbox norr om Yucatanhalvön.
Sedan tidigare har Fritidsresor, Apollo och Ving lanserat Sri Lanka som nytt vinterresmål.
Under det sista kvartalet 2009 började försäljningen av resor via de svenska
resebyråerna åter ta fart, enligt SRF. Trenden fortsätter och under årets två första månader
har försäljningen ökat med fyra procent, och det är privatrese- och webbresebyråerna som
står bakom ökningen.
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Turkiet är en av svenskarnas charterfavoriter och det låga kostnadsläget är en faktor som
avgör valet av resmål. Arrangörerna ser en ökad efterfrågan på just Turkiet och för Apollo har
det resulterat i extraflyg och 8 000 nya platser inför sommarrusningen.
Den nya arrangören Unikresor ska satsa på handikappanpassade resor. Bakom
företaget finns två tidigare personliga assistenter som sett behovet. Resorna ska gå inom
Sverige och till Kanarieöarna och södra Turkiet. Programmet innehåller bland annat
sightseeing, shopping och sportaktiviteter.
Mallorca är trendigare än någonsin enligt Resiabarometern, där Resias 400 säljare visar
trenden för svenska folkets resevanor. Mallorca brukar alltid ligga i topp bland vårens och
sommarens populäraste resmål men inför sommarsäsongen verkar ön slå alla rekord.

Turism
S V E R I G E
Dragspelare och violinister har goda möjligheter att få sommarjobb i Ängelholm då
kommunen nu annonserar efter musikaliska ungdomar som kan underhålla som
gatumusikanter. Kulturskolan som håller i rekryteringen letar också efter personer som kan
sjunga eller dansa.
Den svenska kronan har stärkts kraftigt mot de vanliga semestervalutorna. I
Storbritannien har pundet inte varit så svagt på 14 år. I Danmark får man 12,5 procent mer
för pengarna än i mars förra året, och kronan väntas stärkas ytterligare.
Nästa år försvinner bilarna från Safariparken i Kolmårdens djurpark. Skidliftstillverkaren Doppelmayr Scandinavia i Sunne har tagit hem en order på en 2 600 meter lång
gondolbana. Ordern är värd cirka 100 miljoner kronor och ska levereras i maj nästa år.
Kolmårdens djurpark har omkring 630 000 besökare per år och under högsäsong innebär det
att runt tusen bilar tar sig igenom safariparken varje dag.
Sten Fylkner har utsetts till årets campingföretagare av SCR, Sveriges Camping- och
Stugföretagares Riksorganisation. Han äger campingplatser i bland annat Tylösand och
Torekov och får utmärkelsen med motiveringen ”att han i sitt arbete drivit obekväma frågor
samt bidragit till att vår bransch har tagit steget från familjeföretagande till mera
affärsmässigt företagande”.
Det är bröllopsyra i Ockelbo inför kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop och
sex miljoner kronor satsas på turismen i bygden i samband med detta. Samtliga 18 hotellrum i
staden är bokade inför bröllopsdygnet den 19 juni då det blir stor fest på plats.
I samband med TUR-mässan i Göteborg togs ett beslut om ett samgående mellan
Svenska Resebyråföreningen (SRF) och Föreningen Flygresearrangörerna (FRA). Nya
SRF får med sina 180 medlemmar en avsevärt stärkt plattform. Svenska Resebyråföreningen
företräder drygt 85 procent av landets resebyråer i omsättning. FRA representerar flertalet av
de etablerade paketresearrangörerna som verkar i Sverige. Den sammanlagda omsättningen
beräknas vara 35 miljarder kronor.
Sälen som är en av Sveriges mest populära orter för vinterturism storsatsar nu på
sommarsäsongen. Satsningen är en del i Barmarksprojektet som syftar till en långsiktigt
hållbar tillväxt för Sälens turistnäring och fler arbetstillfällen året runt. En viktig pusselbit i
satsningen är att lyfta fram Sälens nybyggda upplevelsecentrum Experium.
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Drygt 33 000 fritidshus i Sverige har utländska ägare och antalet ökar stadigt. Danskar,
norrmän och tyskar dominerar och de flesta utlandsägda fritidshusen finns i Värmland, Västra
Götaland, Kronoberg och Skåne.
Gotlandsentreprenören Pigge Werkelin och Mats Svensson, tidigare Holiday Club, gör en
gemensam satsning i bolaget Drömstugan. På utvalda campingplatser ska de bygga
stugor som ska säljas som bostadsrätter och på fem år ska man investera två miljarder
kronor på anläggningarna. Planeringen har pågått i två år och först ut är Björkhaga Strandby
på Gotland.
Samerna vill ta kontroll över turismen i sitt traditionella landområde och bildar
turismorganisationen Visit Sápmi. Till att börja med kommer organisationen att omfatta
hela den svenska delen av Sápmi men på sikt vill man också involvera Norge, Finland och
Ryssland.
Stockholms Hamnar renoverar Gamla tullhuset på Stadsgårdskajen inför den 20 maj då ett
nytt museum ska se dagens ljus. Inte ABBA-museet som det först var tänkt, utan ett
fotomuseum, Fotografiska museet. Med 2 500 kvadratmeter utställningsyta blir det
världens största fotomuseum.
Högfjällshotellet i Storlien tar nya tag under ny ledning efter nästan två års uppehåll.
Man lanserar sig som ett billigare alternativ till Åre och hoppas att ett nytt köpcentrum ska
locka dit fler valutastarka norrmän. Norska turister är huvudmålgruppen, då Trondheim endast
ligger en timmes bilresa bort.
Sembos nya resemagasin ”Semester” ska inspirera resenärer med reportage och
semestertips till olika destinationer. I magasinet presenteras trender inom resande ur
resenärernas perspektiv tillsammans med prisvärda semestrar och tips. Magasinet kommer ut
med fyra nummer per år och den gamla katalogen får ett komplement.
Intresset för natur- och jaktturism ökar och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och
skogsbolaget Sveaskog vill främja detta genom en utbildning i jaktturism inriktad på
företagande. Sveaskog är den största skogsägaren i Sverige. Idag används cirka två procent
av bolagets mark av omkring 40 jaktföretag.
Kryssningsexperten WonderCruises listar sommarens populäraste kryssningsdestinationer och de fem mest efterfrågade för svenskar är: Barcelona, Venedig, Mallorca,
Rom och Malaga.
Resandet till, från och inom Sverige samt antalet gästnätter beräknas öka med tre
procent under 2010. Den prognosen gör RTS genom ett nytt index. Prognosen, som visar en
ökad efterfrågan på flyg, tåg och bilresor samt gästnätter, ger en tydlig signal om att resandet
åter ökar.
I N T E R N A T I O N E L L T
Turismen ökar i Förenade Arabemiraten. I fjol kunde Sharjah räkna in fler än 600 000
besökare från Europa, varav omkring 5 000 från Sverige. Man räknar med fler svenska turister
nu när Airtours erbjuder charter till emiratet.
I konkurrens med 47 städer i 27 länder har Helsingfors utsetts till World Design
Capital 2012 av ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Helsingfors
blir världens tredje designhuvudstad efter Turin (2008) och Seoul (2010). Utmärkelsen tilldelas
en av världens städer vartannat år. www.wdc2012helsinki.fi, www.worlddesigncapital.com
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Sällskapet ”Bare Necessities” har arrangerat nakenresor i över 20 år och kryssningar
har blivit extra populära. Sällskapet chartrar då hela båten. Det sägs att över 70 procent av
de nakna resenärerna återvänder.
Företaget Mapplecroft har tagit fram ett Terrorist Risk Index (TRI), främst för att
hjälpa företag, men turister kan också dra nytta av detta index. Nio nationer placeras i
kategorin ”extrem risk” för terrorattacker och de är, i ordning; Irak, Afghanistan, Pakistan,
Somalia, Libanon, Indien, Algeriet, Colombia och Thailand.
Det åländska spelbolaget Paf ligger i startgroparna för att bygga ett helt nytt kasino i
Mariehamn. Siktet är inställt på att öppna redan till sommaren. Det görs även en satsning för
att få fler av Pafs internetkunder att besöka Åland. Större turneringar som Paf Poker Challenge
och spelevent som Let’s Bingo kan nu arrangeras intill det nya kasinot tack vare det nya
kultur- och kongresshuset Alandica. www.paf.com
Medborgare i de länder som inte behöver visum till USA (länder som tillhör Visa
Waiver-programmet) kommer nu att behöva betala en avgift på 10 dollar för att
besöka USA. Lagen kallas Travel Promotion Act och har som mål att starta ett statligt bolag
som ska marknadsföra USA.
USA lanserar fler nakenscanners. Den ökade oron för gömda bomber har fått The
Transportation Security Administration att utöka antalet nakenscanners. Enligt msnbc.com
kommer 150 nya maskiner runt om i USA att vara i bruk mot slutet av sommaren.
Cirka 0,00009 procent av jordens landyta är täckt av golfbanor med cirka 1 750 golfare
per bana. Det finns drygt 32 000 golfbanor, varav över 18 000 ligger i USA. Det finns omkring
56 miljoner utövare runt om i världen.
Jordanien har blivit ett nytt exotiskt resmål för svenskar, med våren som högsäsong.
Landets mest kända turistattraktion är den 2 500-åriga klippstaden Petra, nyligen framröstad
som ett av världens sju underverk. Här finns också öken, korallrev och bra snorkling.
I sommar kan Åbobesökare uppleva Kakola, fängelset där några av Finlands
farligaste brottslingar har suttit inspärrade. Turku Touring arrangerar återigen de
populära rundturerna för grupper i fängelset som stängde år 2007. Den 15 augusti erbjuder
Åbo musikfestspel en unik möjlighet att ta del av fängelsets historia under en konsert med
Florian Boesch. www.turkutouring.fi
Tjugo nepalesiska klättrare har bestigit Mount Everest för att plocka med sig
omkring 2 000 kilo skräp som bergsbestigare lämnat efter sig under åren. Syrgasflaskor,
trasiga tält, rep och annat.

Transporter+
S V E R I G E
Största delen av Europas luftrum är nu fritt från vulkanaska och askmolnet ska nu bara
finnas kvar över Island och vissa delar av Norge. I Sverige är i stort sett hela luftrummet
klassat som zon 3, det vill säga helt fritt från aska.
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Nya siffror från Bussbranschens Riksförbund (BR) visar att resandet med charterbuss
minskar, speciellt för utrikes resor. Däremot ses en ökning av antalet fritidsresor med buss
inom Sverige. Lågkonjunkturen påverkar svenskens resor mot kortare billigare resor inom
landet. Svenskarna gjorde omkring 4,3 miljoner turistresor med buss 2009.
Stena Line storsatsar på Göteborg, Karlskrona och England genom att totalt
investera 5,5 miljarder i nya och renoverade färjor. Uppgraderingen utgår från Stenas
rutt England-Holland där dagens färjor ersätts av nya så kallade superfärjor som byggs i
Wismar i Tyskland. Färjorna som nu trafikerar den sträckan ska renoveras och sättas in på
linjen Göteborg-Kiel.
Länsstyrelsen i Uppsala har gett tillstånd till ökad flygtrafik på Uppsala flygplats,
Ärna. Det är försvaret som står för ansökan och efter två års arbete med miljöprövning har nu
beskedet kommit. I beslutet står att försvaret får öka flygtrafiken och tillstånd ges även för
högst 23 400 starter eller landningar med civila plan.
Turkish Airlines startar ett nytt lågprisflygskoncept i juni, Anadolujet, med trafik från
Stockholm till Istanbul och Ankara. Satsningen innebär fyra avgångar i veckan till Istanbul och
tre till Ankara. Flygbolaget fortsätter också sin vanliga trafik, två dagliga avgångar mellan
Stockholm och Istanbul samt två avgångar i veckan till Antalya.
Next Jet öppnar en flyglinje mellan Bromma och London. Den 16 augusti öppnas den
nya linjen mellan huvudstäderna. Flygningarna ska genomföras med generöst benutrymme
och full servering för passagerarna.
Nu ökar konkurrensen om Helsingforspassagerarna. Förutom Finnair och Blue 1 kan man
från och med i vår flyga med Norwegian till den finska huvudstaden. Den 27 maj
startar lågprisflygbolaget Norwegian flygtrafik mellan Arlanda och Helsingfors.
Linköping vill bli ett centrum för flyget i Sverige, inte minst för det så kallade
allmänflyget i Sverige. Kommunen profilerar sig i år som Sveriges flyghuvudstad i samband
med att flyget i Sverige i sommar firar 100 år.
I januari 2008 började det lilla flygmarknadsbolaget Höga Kusten Flyg att trafikera sträckan
Arlanda-Örnsköldsvik. Flygbolaget med hockeyfamiljen Forsberg i spetsen har efter två
år blivit lönsamt.
I N T E R N A T I O N E L L T
2009 innebar färre antal omkomna för flyget jämfört med genomsnittet för de
senaste tio åren, medan antalet olyckor var i nivå med genomsnittet. 757 människor omkom
i totalt 30 trafikflygplansolyckor, enligt Airline Safety Network. Afrika är den mest osäkra
regionen.
Finnair rapporterar ökande passagerarsiffror för reguljärtrafiken. Kabinfaktorn ökade i
mars med omkring 12 procent, och främst är det affärsflyget utanför Finland som ökar med
Asien i spetsen. Yielden för januari till mars var dock sju procent lägre än i fjol.
I fjol blev 25 miljoner väskor försenade eller försvann vid flygningar. De flesta väskor
kom dock tillbaka till sina ägare inom två dygn. Det mest kritiska stadiet för väskorna är vid
byte av flygplan, hälften av alla försvunna väskor kommer bort i samband med byte av flyg.
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För lång tid kvar till nästa flight på Helsingfors flygplats? Passa på att varva ner på Via Spa,
Finnairs nya spa som är speciellt anpassat för stressade flygresenärer. Via Spa ligger i
Asienterminalen med direktanslutning till Finnairs nya 1 000 kvadratmeter stora lounge.
www.finnair.com/spa
Norwegians passagerartillväxt ökade kraftigt i mars. 1 021 063 passagerare flög med
flygbolaget under månaden, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med samma månad
föregående år. I likhet med antal passagerare och total produktion ökade även kabinfaktorn
med 3 procentenheter.
Ryanair höjer kostnaden för incheckat bagage till 220 kronor per resa och väska under
juli och augusti. Nyligen flaggade lågprisflygbolaget för att helårsvinsten för det brutna
räkenskapsåret inte kommer att understiga tre miljarder kronor.
Blue1:s efterfrågan ökade med 13 procent i mars. Störst var ökningen på de europeiska
rutterna där speciellt de nya linjerna till Berlin och Bryssel inverkade på efterfrågan.
Kabinfaktorn har ökat hela året till följd av en anpassning till kapaciteten. I mars flög 137 000
passagerare med flygbolaget, en ökning på tre procent jämfört med i fjol.
Efter ett uppehåll på 20 år återupptar nu Lufthansa sina flygningar till Irak. Man
lanserar en förbindelse från Frankfurt till staden Erbil i norra Irak med fyra flyg i veckan.
Resorna sker med en Airbus A319 med en restid på 4,5 timmar.

Klimat och miljö
S V E R I G E
Smådalarö gård har klarat Svanens miljö- och klimatkrav för hotell. Detta innebär att
driften av hotellet granskats utifrån miljökrav, vilket betyder att inköp av bland annat
rengöringsmedel och livsmedel ska vara miljöanpassade.
Gröna Bilister har utsett Hertz till Sveriges miljövänligaste hyrbilsföretag. Hertz vinner
för att företaget arbetar aktivt med miljöfrågor på alla plan och för att miljöbilsarbetet är det
mest omfattande i branschen.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den globala flygindustrin ligger bakom två procent av världens koldioxidutsläpp.
Genom att flyga effektivare, bygga flygplan i lättare material och arbeta med alternativa
energikällor försöker industrin anpassa sig till högre bränslekostnader och hårdare miljökrav.
För SAS är målet att bli världens miljövänligaste flygbolag.
British Airways ska tillsammans med Solena Group, ett amerikanskt bioenergiföretag, utveckla ett mer miljövänligt bränsle. 60 miljoner liter ”grönt” bränsle ska
produceras av biomassa varje år.
Sommarens fotbolls-VM i Sydafrika väntas inte bara locka en halv miljon
internationella besökare och därmed stärka landets position som turistdestination,
utan också öka koldioxidutsläppen. Den främsta orsaken till mängden utsläpp är landets
storlek och avsaknad av gröna transporter som tåg.

FIN-S Marknad & Kommunikation
Finlandshuset, Snickarbacken 2, 4/5 tr | 111 39 Stockholm
T 08-667 25 97 | F 08-667 64 29 | M 070-731 85 68 | @ info@fin-s.a.se
www.fin-s.a.se

10

Resetipset
Vill du uppleva ett drömresmål med ”Tusen och en natt” stämning – då reser du till
Marrakech i Marocko! Skånskan Maria Sebnat Martin driver med sin man det lilla ”hotellet”
Riad Saba i gamla staden och öppnar i dagarna en ny riad. Charmigare kan det inte bli! Om
du behöver hjälp med arrangemang, tips och utflykter hittas uppslag på www.mtravel.se. I en
nära framtid kan man om allt går väl flyga till Marrakech direkt – idag gör du det förslagsvis
via Oslo.

Turismkalendern
Kalendern uppdateras dagligen på www.traveltrends.se.
Vill du tipsa om något evenemang? Skicka ett mail till info@fin-s.a.se.

April
25-27/4

Dubai Entertainment Amusement & Leisure Expo - Dubai (www.themeparksdubai.com)

27/4

Antor Press-workshop - Nalen (www.antor.nu)

27-29/4

Norwegian Travel Workshop - Molde (www.visitnorway.com)

27/4

Skärgårdssamarbetets årliga konferens - Mariehamn (www.skargarden.com)

28-30/4

China Outbound Travel and Tourism Market - Beijing (www.cottm.com)

28/4

Information resegaranti- och paketreselagen - Kiruna (www.turism.se)

28/4

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

29-1/5

Caravan & Holiday Meet - Svenska Mässan, Göteborg (www.svenskamassan.se)

29/4

Information resegaranti- och paketreselagen - Gällivare, Heart of Lapland (Pajala)
(www.turism.se)

Maj
3/5

Information resegaranti- och paketreselagen - Älvsbyn, Boden, Strömsund
(www.turism.se)

4/5

Information resegaranti- och paketreselagen - Jokkmokk, Vilhelmina, Dorotea
(www.turism.se)

5-9/5

Finlandsdagarna - Stockholms Central (www.visitfinland.com)

5/5

Flyg med framtid - Linköping (www.flyghuvudstaden.se)

6/5

Information resegaranti- och paketreselagen - Sandviken (www.turism.se)

10/5

Information resegaranti- och paketreselagen - Sorsele (www.turism.se)

11/5

Information resegaranti- och paketreselagen - Hemavan-Tärnaby (www.turism.se)

12/5

Jan Gunnarsson & Den Turkosa Orkestern - Nalen, Stockholm (www.vardskapet.se)

18/5

SKÅL-träff Göteborg - Hotell Villan, Eriksberg (www.skal-sweden.org)

20-21/5

Forum för Värdskap 2010 - Sigtuna (www.vardskapet.se)
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20/5

Hospitality Forum 2010 - Hilton Kalastajatorppa, Helsingfors ()

20/5

Information resegaranti- och paketreselagen - Sundsvall (www.turism.se)

24-27/5

TRENZ - Auckland (www.trenz.co.nz)

25-27/5

Global Travel & Tourism Summit - Beijing (www.globaltraveltourism.com)

25-27/5

IMEX - Messe Frankfurt (www.imex-frankfurt.com)

26/5

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

28/5

Frukostseminarium - Året-runt skidåkning i Botkyrka - Loftet, Subtopia, Alby
(www.turistbotkyrka.se)

28/5

SKÅL Stockholm / Sommaravslutning - Skärgårdsmässan (www.skal-sweden.org)

28-30/5

Skärgårdsmässan - Wasahamnen, Stockholm (www.skargardsmassan.se)

29-4/6

Australian Tourism Exchange - Adelaide
(www.tourism.australia.com/BTEvents.asp?al=516&lang=EN&sub=0321)

30-31/5

Swedish Workshop - Stockholm (partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Varatjanster/Aktiviteter/Aktuella-aktiviteter/Swedish-Workshop/)

Juni
2-6/6

Smaka på Stockholm - Kungsträdgården (www.smakapastockholm.se)

3/6

Kapitalmarknadsdagen - Grand Hotel, Stockholm (www.rts.se)

3-6/6

Nordiskt Besöksforum - Norge ()

29-1/7

The Americas Incentive Business Travel and Meetings Exhibition - Baltimore, USA
(www.aibtm.com)

30/6

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

Juli
4-10/7

Politikerveckan i Almedalen - Visby (www.almedalsveckan.se)

28/7

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

Augusti
26/8

SKÅL Stockholm, golftävling och kräftskiva - Stockholm (www.skal-sweden.org)

September
5-11/9

Stockholm World Water Week - Stockholm (www.worldwaterweek.org)

14/9

KonferensExpo - FrihamnsHallen, Stockholm (www.konferensexpo.se)

15-16/9

Eventdagarna - Svenska Mässan, Göteborg (www.eventdagarna.se)

22/9

HAAGA-HELIA E-handelsseminarium - Helsingfors ()

29/9

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

Oktober
1-3/10

Turun Ruokamessut 2010 - Åbo Mässcentrum ()

5-7/10

ITE&CMA och CTW - Bangkok (www.itcma.com.sg)
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6-7/10

Finland Workshop - Stockholm/Helsingfors (www.visitfinland.com)

6-8/10

MITM Americas - Quito, Ecuador (www.mitmamericas.com)

7-12/10

SKÅL världskongress - Sydney (www.skal.org)

14/10

Tendensdagen - Berns/Chinateatern, Stockholm (www.svemarknad.se)

21/10

Travel World - Grand Hôtel, Stockholm (www.travelworld.nu)

27/10

Destinationsdagen - Stockholm (www.turism.se)

27/10

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

28/10

SKÅL Stockholm - lunch - Stockholm (www.skal-sweden.org)

28/10

Svenska Rese- och Turistgalan - Stockholm (www.rts.se)

28-31/10

Viini, ruoka & hyvä elämä 2010 - Helsingfors Mässcentrum (www.finnexpo.fi)

November
5-7/11

SkiExpo 2010 - Helsingfors Mässcentrum (www.finnexpo.fi)

8-11/11

World Travel Market - London (www.wtmlondon.com)

15-18/11

International Golf Travel Market - Valencia (www.igtm.co.uk)

16-17/11

KompetensMässan - World Trade Center, Stockholm (www.kompetensmassan.se)

24/11

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

25/11

KompetensMässan - Scandic Crown Hotel, Göteborg (www.kompetensmassan.se)

26/11

SKÅL Stockholm - jullunch - Stockholm (www.skal-sweden.org)

December
6-8/12

World Green Tourism Congress - Abu Dhabi (www.worldgreentourism.ae)

Januari
20/1

FITUR 2010 - Madrid (www.fitur.ifema.es/default_i.html)

26/1

Konfex & Events - Stockholm (www.easyfairs.com)

Februari
1-2/2

Besöksnäringens Ledarforum - Kolmården (www.shr.se)
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