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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!

Sommartrender 2010
Möten och evenemang
S V E R I G E
Arena- och konferensboomen i Sverige fortsätter. En nationell mötesdeltagare spenderar
2 500 kronor per dygn exklusive moms. En internationell spenderar omkring 3 200 kronor.
Operatören som driver mötesanläggningen får ungefär 7-8 procent av det.
Det nya konferenscentret i Karlstad ska lyfta hela den värmländska besöksnäringen.
420 miljoner kronor kostar anläggningen som ska stå klar vid årsskiftet. Också
nedläggningshotade Karlstad flygplats kommer att dra nytta av nya Karlstad CCC.
I N T E R N A T I O N E L L T
Tyskland fortsätter att vara Europas ledande mötesland. I fjol genomfördes 458 stora
internationella möten i landet. Det är över hundra fler än Spanien som ligger på andra plats
med 360 möten. Därefter kommer Italien med 350, Storbritannien med 345 och Frankrike med
341. Detta enligt en sammanställning från ICCA.

Hotell
S V E R I G E
En inomhusskidanläggning i Bålsta ska sätta fart på hotellverksamheten i området.
Skipark 360 ska invigas år 2015 och beräknas locka 250 000 besökare per år.
Marriott Hotels tar över Stay At-hotellet vid Lindhagensplan i Stockholm som gått i
konkurs. Marriotts franchisetagare Scandinavian Hospitality Management kommer under
sommaren att driva hotellet under ett neutralt namn. Därefter ska fastighetsägaren omvandla
lägenhetshotellet till ett av Marriotts koncept.
I N T E R N A T I O N E L L T
Bokningssajten Expedia har i samarbete med International Gay & Lesbian Travel Association,
GLTA, lanserat en tips- och resebokningstjänst för gayvänliga hotell. På den europeiska
hotellistan finns 69 hotell varav inte ett enda i Sverige, Norge eller Finland.
Marriott som är en av USA:s största hotellkedjor planerar att nästan fördubbla sitt
antal hotell i Kina och introducerar också en budgethotellkedja i landet. Idag driver Marriott
46 hotell i Kina men redan före årets slut ska siffran stiga till 60.
Fem meter under havsytan på Maldiverna kan man sova tillsammans med fiskar,
maneter och krabbor. Det är Conrad Maldives Rangali Island som har förvandlat sin
undervattensrestaurang till en romantisk svit för två. conradhotels1.hilton.com
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Hotell och konferenslokaler i Riga blir billigare när hotellmomsen sänks. Momsen har
sänkts två gånger och är nu nere på tio procent, från tidigare 21 procent. Lettland har
drabbats hårt av finanskrisen och detta har fått huvudstaden Riga att satsa extra mycket på
att öka turismen till staden.

Konkurrenskraft
S V E R I G E
Tidningsförlaget och produktionsbyrån Travel Media startar Affärsresemagasinet för
affärsresenärer med utgivning tio gånger per år. Affärsresemagasinet ska ta upp ämnen
som affärsresor, konferens- och mötesplatsor, privatekonomi, finansiella tjänster och
investeringstips. Detta mjukas upp med artiklar om resor, litteratur, trender, musik, film, mat,
vin m.m.
Rederiet Birka Cruises hemsida (www.birka.se) har fått bäst betyg inom
resebranschen i en undersökning av E-space Communication. Besökarna på hemsidan har
betygsatt sidans grafik, struktur, information, användarvänlighet och hur den motsvarar
besökarens förväntningar. Bäst betyg fick Birka Cruises för sin grafik.
Det går bra för Tallink Silja som har ökat passagerarvolymen på sina rutter konstant
under våren. I mars ökade passagerarmängden med drygt 30 procent och i april med 15
procent jämfört med motsvarande period förra året. Positivt är också att frakttrafiken ökar.
Ökningen är dock blygsammare än på passagerarsidan.
I N T E R N A T I O N E L L T
Kontorsföretaget Regus har inlett ett samarbete med världens största hotellkedja
InterContinental Hotels Group (IHG). Samarbetet ger de 48 miljoner medlemmarna i
IHG:s Priority Club Rewards (PCR) gratis medlemskap i Regus Businessworld Guldklubb, som
ger yrkesverksamma tillgång till mer än 1000 business lounges i 450 städer världen över.

Restaurang och mat
S V E R I G E
Göteborgarnas nya favorit Linnéa Art Restaurant är ”en upplevelse utöver det
vanliga” enligt DI Weekend som i sin senaste utgåva belönar krogen med 23 av 25 poäng.
Det är lika mycket som Mathias Dahlgrens enstjärniga Matbaren, och bara en poäng mindre än
tvåstjärniga Matsalen.
Högberga gård på Lidingö blir först i Sverige med en toscansk vinfabrik. I fabriken ska
gästerna kunna lära sig allt om hur man tillverkar vin och samtidigt kunna tillverka eget.
Druvorna handplockas i Italien och transporteras till Högberga.
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I N T E R N A T I O N E L L T
Estlands 50 bästa restauranger har valts ut. Som bästa restaurang 2010 i kategorin Fine
dining korades Pädaste herrgårds restaurang Alexander på ön Moon (Muhu). Restauranger
som erbjuder renodlad estnisk matkultur presenterades i en kategori för sig. Däribland fanns
Muhu’s fishcafé (Muhu Kalakohvik), Seto Tsäimaja och Tammuri gårdsrestaurang.
Svensk bäver är på väg mot menyn på den danska lyxkrogen Noma i Köpenhamn.
Krogen är specialiserad på udda maträtter som är tillagade på råvaror från de nordiska
länderna. Bäverkött var förr vanlig mat för fattiga, särskilt i de norra delarna av Sverige.
Förutom bäver är också björnkött, grankottar och måsägg på väg mot Nomas tallrikar.

Resebyråer och researrangörer
S V E R I G E
Travelsupport har i en överenskommelse med Åke Lindell köpt resebyråsammanslutningen Travelnet. Bakom Travelsupport står Peter Stegarås och Per Jidekrans.
Idag tillhandahåller Travelsupport tjänster som 24-timmars resejour, ekonomifunktioner,
produktion och support av onlinesystem samt en teknikplattform för datadrift. Efter köpet av
Travelnet kan man även erbjuda en inköpsorganisation och ett gemensamt varumärke.
Lyxresebyrån Select Travel öppnar spa och byter samtidigt namn till Select
Collection. Den nya spaavdelningen ligger i samma lokaler som resebyrån på Norrlandsgatan
i Stockholm. Spakonceptet bygget på att Select Collection valt ut sina favoritbehandlingar från
ett antal av de femstjärniga hotell som finns i deras katalog.
London och Paris ligger på första och andra plats över svenskarnas favoritdestinationer i sommar enligt sajten Skyscanners rapport för maj månad. Men den stora
vinnaren är New York som har avancerat från plats 17 till 8. Palma, Madrid och Barcelona
tappar mest.
När Fritidsresor släppte ett hundratal biljetter till Rom över dagen sålde de slut på en
timme och succén får nu en efterföljare i form av endagsresor till Neapel. Flygen
kommer att avgå från Köpenhamns flygplats och planeras in om det finns möjlighet att passa
in med flyg som redan går till resmålen.

Turism
S V E R I G E
Go Slow Travel har i samarbete med Jämtland Härjedalen Turism tagit fram nya GPSbaserade resor till Jämtland. Målgruppen för resorna är matintresserade som vill resa,
upptäcka och besöka det jämtländska mathantverket. När gästen köper resan ingår en GPS
som visar vägen till mathantverkare, restauranger och hotell. Hotellen arbetar tillsammans
med mathantverkarna och är en del i framgången för att utveckla det jämtländska
mathantverket till en stark reseanledning.
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Det investerades rekordstora summor i den svenska fjällvärlden i fjol samtidigt som
hotellinvesteringarna rasade. Det visar ett nytt index som för första gången ger en samlad bild
av investeringar i den svenska rese- och turistnäringen där privata och offentliga aktörer totalt
investerade 7,3 miljarder kronor i fjol. Det rör sig om allt från investeringar i liftar till
infrastruktur och nöjesparker.
Nu lanseras en ny samåkningstjänst, roadmate.se, i samarbete med Hertz. På
Roadmate kan man söka reskompisar för alla typer av resor, oavsett om man har bil eller inte.
På sikt ska Roadmate även vara tillgänglig för företag och organisationer som vill erbjuda ett
samåkningsalternativ till medarbetare eller kunder.
Det är svårt att åka mellan skärgårdens öar utan att passera fastlandet, tycker
skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson som vill lösa problemet med en
nordsydlig tvärförbindelse. I Stockholms skärgård går de flesta linjer från fastlandet ut mot
öarna och den som ska från en ö till en annan tvingas ta vägen över fastlandet.
Svenska resenärer bokar sin resa med omkring en månads framförhållning, beställer
sin biljett via internet och åker till storstäder i Europa, enligt en ny undersökning av
Norwegian. Mer än hälften av de tillfrågade, 57 procent, bokar sin resa med en månads
framförhållning. 43 procent reser på spontanresor flera gånger per år.
Totalt får 2,8 miljoner svenskar tillbaka 21 miljarder kronor på skatten och
skatteåterbäringen går mest till konsumtion och resor. Inkomstnivån påverkar också hur
återbäringen används. De som har låg inkomst använder pengarna till konsumtion medan de
med högre inkomst i högre grad använder pengarna till resor.
Turism är Jämtlands läns basnäring och omsätter 3,5 miljarder kronor per år. Nyligen
fick Jämtland Härjedalen Turism, JHT, besked om att deras projektansökan
”Marknadskommunikation och tillgänglighet för tillväxt inom exporterande turismnäring i
Jämtlands län” beviljats. Jämtland Härjedalen Turism kommer därför tillsammans med länets
destinationer i tre år fokusera ännu mer på att locka internationella gäster till området.
En stor nöjespark med sagotema planeras att öppna utanför Mönsterås år 2014. I
”Witch World” som parken ska heta, ingår bland annat ett hotell med 800 bäddar,
restauranger och en temapark om häxor, sagor och magi.
I N T E R N A T I O N E L L T
Den 7 juni invigdes Stena Lines hotell The Reef Frederikshavn i Danmark. Under våren
har hotellet genomgått en omfattande förvandling och det tidigare ”Badhotellet” i
Frederikshavn är ett minne blott. Det nya äventyrsbadet bjuder på en helt ny upplevelse i en
spektakulär omgivning med tropiskt klimat, vattenfall, sjörövarskepp och skatter.
En spännande och avkopplande oas för så väl stora som små.
Richard Branson presenterar sin nästa idé innan uppståndelsen kring Virgin Galactics
rymdresor hunnit lägga sig, undervattensplanet Necker Nymph. Kunder som chartrar
lyxkatamaranen Necker Belle eller hyr Bransons privata karibiska ö Necker Island, kan hyra
undervattensplanet för närmare 190 000 kronor per vecka. Planet rymmer två gäster och en
pilot och går ner till 40 meters djup.
20 miljoner kronor har investerats i det nya kasinot på Åland som är 500 kvadratmeter
stort och rymmer 400 gäster. Paf Casino ligger i samma byggnad som hotell Arkipelag i
centrala Mariehamn, nära gästhamnen och det nybyggda kongresscentret Alandica.
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I en undersökning av Skyscanner ombads deltagarna att ranka 30 länder och
betygsätta varje land som väldigt dyrt, dyrt, varken eller, billigt eller väldigt billigt.
Sverige hamnade på 21:a plats bland de undersökta länderna. Sverige rankades som dyrast av
britterna följt av Norge, Schweiz och Danmark.
Enligt uppgifter från Skyscanner har det inte skett någon minskning i sökningarna
över flyg till Bangkok under juni, juli och augusti. Detta trots oroligheter och UD:s avrådan
för icke nödvändiga resor till Bangkok.
Fyra av tio norrmän har varit i Sverige för att handla under det senaste kvartalet,
enligt en rapport från Handelns Utredningsinstitut (HUI). I genomsnitt handlar de norska
besökarna för nära 3 000 kronor vid varje inköpstillfälle.
Vulkanutbrott lockar turister, enligt Isländska turistbyrån som märkt en ökning av
besökare sedan Eyafjallajökulls utbrott. Turistbyrån propagerar för vulkanskådning med lava
och askmoln. www.goiceland.org
European Cities Marketing har presenterat en iPhone-applikation om sina 33
medlemsstäder i 19 länder, bland dem Stockholm och Göteborg samt Köpenhamn, Oslo och
Reykjavik. Verktyget har utvecklats av European City Card Group där 33 städer samarbetar för
att utveckla stadens citykort för besökare.

Transporter+
S V E R I G E
Efter 48 år är Finnair tillbaka igen på Bromma flygplats. Från den 16 augusti blir det
dubbla dagliga turer alla vardagar och en på söndagar mellan Stockholm och Helsingfors.
Finnairs utbud från Arlanda med 50 avgångar per vecka påverkas inte av satsningen på
Bromma.
Campingfordon är populära igen. Hittills i år har försäljningen av husbilar ökat med 37
procent till drygt 1 400 bilar jämfört med motsvarande period förra året. Husvagnar noterar en
ökning med 2 procent till drygt 1 900 vagnar.
De tre flygplatser som staten ska sälja verkar förbli offentligt ägda. Kommunerna i och
omkring Ängelholm, Örnsköldsvik och Sundsvall är beredda att ta över flygplatserna om de
kan komma överens med staten om villkoren. Tio kommuner förhandlar nu med Swedavia som
äger de statliga flygplatserna.
Flygbolaget Sundsvallsflyg startar tågtrafik mellan Sundsvall och Stockholm.
Flygbolaget har fått godkänt av Transportstyrelsen och i december nästa år öppnar
Sundsvallsflyg sin tågtrafik. Flygbolagsledningen räknar med att flygtrafiken mellan städerna
kommer att få allt mindre betydelse och ger sig därför in i tågbranschen.
Boka resan hela vägen från Avesta till Amsterdam på samma plats och få kommafram-garanti. FlyRail heter samarbetet mellan SJ och SAS och passar både affärs- och
fritidsresenärer. Resetjänsten FlyRail.se kopplar även ihop den regionala kollektivtrafiken med
den globala genom de gemensamma knutpunkterna Arlanda och Kastrup.
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Flygbolaget Direktflyg har stämt Örebro flygplats på 14 miljoner kronor. Anledningen
är att flygplatsen gett ekonomiskt stöd till flygbolaget Next Jet som flyger mellan Örebro och
Köpenhamn. Stödet har drabbat Direktflyg, anser företaget, som flyger sträckan ÖrebroMalmö.
De anställda på Stena Line kan få upp till 10 000 kronor i betalt för en riktigt bra idé.
Idéflödet från personalen är så kraftigt att rederiet har skapat en egen avdelning för att
hantera det. Stena Line började samla in innovationsidéer från personalen för tre år sedan.
Enligt Passagerarrederiernas förening minskade trafiken till och från Sverige samt
inom Sverige från 31 miljoner passagerare 2008 till 29 miljoner i fjol. Trafiken till och
från Danmark tappade 1,7 miljoner passagerare, och mest tappade rederierna på rutten
Helsingborg-Helsingör som förlorade 1,3 miljoner passagerare. Färjorna till Tyskland tappade i
fjol 300 000 passagerare, likaså minskade antalet passagerare på färjorna till Polen.
Viking Lines förlust mer än fördubblades under rederiets andra kvartal. Perioden
mellan februari och april, rederiets brutna räkenskapsårs andra kvartal, innebar en förlust före
skatt på 11,67 miljoner euro. Fjolårets andra kvartal gav en förlust på 5,13 miljoner euro.
Omsättningen ökade från 102,96 till 104,79 miljoner euro. Styrelsen spår att helåret blir
sämre än i fjol, vilket förklaras med stor konkurrens och prispress på biljetter.
Lågprisflygbolaget Östersundsflyg lägger efter midsommar ner flygningarna mellan
Bromma och Östersund på grund av dålig ekonomi. Det är första gången som
lågprisflygbolaget Sverigeflyg lägger ner en av sina regionala flyglinjer.
I N T E R N A T I O N E L L T
För tre månader sedan spådde IATA en branschförlust på 2,8 miljarder kronor i år,
men nu gör man en plötslig vändning och räknar med en vinst på 2,5 miljarder
kronor. Det är framförallt de asiatiska och nordamerikanska flygbolagen som tros öka. De
europeiska flygbolagen spås fortfarande en dyster framtid med samlade förluster på 2,8
miljarder kronor, på grund av strejker och vulkanaska.
Norwegian har utnämnts till det näst bästa flygbolaget i Nordeuropa och det tredje
bästa lågprisflygbolaget i Europa. Detta enligt en kundundersökning från Skytrax World
Airline Awards 2010.
Asiana Airlines tog i år hem utmärkelsen Airline of the Year, också kallad Passagerarnas
val. Utnämningen bygger på mer än 17 miljoner passagerares åsikter samlade av Skytrax.
Asiana Airlines är Sydkoreas näst största flygbolag och medlem av Star Alliance.
Det lettiska flygbolaget Air Baltic har startat flyglinjer på rutterna från Stockholm till
Uleåborg och Tallinn. Air Baltic kommer att flyga från Stockholm till Uleåborg fem gånger i
veckan och även från Stockholm till Tallinn fem gånger i veckan.
Nyligen utfärdade EU-kommissionen och de europeiska flygmyndigheterna nya regler för
flygningar med risk för vulkanaska. Fyra zoner ska gälla och brittiska Volcanic Ash
Advisory Centre ska besluta om hur zonerna flyttar sig. Det går från vit zon (normal) över röd
och grå till svart (flygförbud).
Skytrax har utsett Finnair till det bästa flygbolaget i norra Europa 2010. Lufthansa fick
titeln bästa flygbolag i Västeuropa och i hela Europa. Malev vann i östra Europa och Swiss fick
pris för bästa kabinservice. Air Asia utsågs till bästa lågprisbolag och i Europa är Air Berlin bäst
i lågprisklassen. Oneworld utsågs till världens bästa flygbolagsallians.
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Resetipset
Cinque terre
En pärla i italienska Ligurien är Cinque terre som består av fem bergsbyar vid havet;
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza och Monterosso. Alla byar har en egen charm och
man kan enkelt ta sig emellan till fots eller med tåg. Det ser ut som en sagovärld och här kan
man njuta av Italien när det är som bäst; sola, bada och gå romantiska promenader på en
kärleksstig. Skaldjur är en specialité och missa inte det lokalproducerade Cinque terre-vinet i
solnedgången. Lättast flyger man till Pisa och tar tåget i 1,5 timme, något som bara det är en
upplevelse. Vi kan tipsa om ett mysigt Bed & Breakfast som finns i Monterosso, den största av
de fem byarna. Där känns det som att tiden nästan står stilla och en italiensk dam serverar
god frukost på husets terrass, som är omgiven av blommor och citronträd.

www.bed‐and‐breakfast‐marisa.it

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

Juni

29-1/7

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

Juli

4-10/7

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

Augusti

26/8

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

5-11/9

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

7-8/9

Nordeasteuropa-workshop (NEWS) - Ombord på Color Line Fantasy (mellan Kiel och
Oslo). (http://www.austriatourism.com/xxl/_site/se/_area/480602/_subArea/480800/index.html)

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 ()

30/9

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

Oktober

1-3/10

Turun Ruokamessut 2010 - Åbo Mässcentrum ()

5-7/10

ITE&CMA och CTW - Bangkok (www.itcma.com.sg)

6-7/10

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

6-8/10

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

6/10

VisitSwedens inspiration och marknadsdag - Stockholm (www.visitsweden.com)

7-12/10

SKÅL världskongress - Sydney (www.skal.org)

8/10

BTC conference - Minsk (www.balticsea.com)
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14/10

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

21/10

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

26/10

SKÅL-frukost - Stockholm (www.skal‐sweden.org)

27/10

Destinationsdagen - Stockholm (www.turism.se)

27/10

Travel Bar - Hilton Slussen, Stockholm ()

28/10

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

28-31/10

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

29/10

Expo Uppland 2010 - Uppsala Konsert & Kongress (www.uppsalatourism.se)

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 jullunch - Stockholm (www.skal‐sweden.org)
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30-2/12

EIBTM - Barcelona (www.eibtm.com)

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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