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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!

KONKURRENSKRAFT - Sverige
Bästa svenska upplevelserna nominerade. Astrid Lindgrens Värld, Junibacken,
Fotografiska, Stockholm Adventures, Skansen, Selma Spa, Kosta Boda Art Hotel och
Kungsleden erbjuder de bästa upplevelserna i Sverige. Det anser i alla fall norska, danska,
finska, tyska, italienska, franska, brittiska och ryska researrangörer som har fått nominera
sina favoriter.

HOTELL – Sverige
Njut av ett herrgårdshotell mitt i Stockholm. I juni slog Hellstens Malmgård upp portarna
på Brännkyrkagatan på Södermalm. Apotekare Wirwachs sommarnöje från 1770 har efter att
bland annat ha varit uppfostringsanstalt och arkitekthögkvarter förvandlats till hotell med 52
rum.
Svensk hotellfrukost är bland de bästa i världen. Det är sajten Hotels.com som har frågat
resenärer från 21 länder om deras inställning till hotellfrukost. Åtta av tio säger sig älska
hotellfrukost och 73 procent ser till att vakna i tid för att hinna till serveringen. De flesta tycker
att hotellfrukost smakar bäst i det egna landet. Frukostarna i Storbritannien får högst betyg
överlag då 17 procent säger att det är där den bästa hotellfrukosten serveras.
Hotell Rival i Stockholm är gästernas favorit. Benny Andersson öppnade Stockholms
första boutiquehotell på Mariatorget redan 2003. I dag är det en favorit bland gästerna med
idel toppbetyg på olika hotellbokningssajter.
För den som vill njuta av badsemester mitt i stan erbjuder Clarion Hotel Sign en pool
på taket. Med sin pool tar de upp konkurrensen med innehotellen i Barcelona. Clarion Hotel
Sign är Stockholms största hotell med sina 558 rum. Hotellet ritades av Gert Wingårdh och är
inrett med idel designklassiker från Arne Jacobsen, Bruno Mathsson och Alvar Aalto.
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HOTELL - Internationellt
Hotellpriserna sjunker i städer men ökar på resorter. De europeiska hotellpriserna
rasade 10 procent i juli till i genomsnitt 102 pund, att jämföra med 113 pund i juni, enligt
Trivago Hotel Price Index. Stadshotellen är enligt statistiken betydligt mer prisvärda i juli än i
juni, medan resorter och ö-destinationer är särskilt dyra. Genève är återigen Europas dyraste
hotellstad med ett rumspris på i genomsnitt 250 pund, följt av London med 185 pund.
Crowne Plaza Hotel i London har testat ett specialrum för snarkare med
ljudabsorberande väggar och specialkonstruerad antisnarkkudde. Dessutom är sängen
utrustad med en teknik som ska få snarkaren att sova på sidan, vilket anses vara ett bra sätt
för att motverka snarkning. Nio andra hotell i Europa och Mellanöstern testar också det nya
antisnarkalternativet.
Strandhotell ger Hangö nytt ansikte. Finlands sydligaste stad Hangö försöker vinna tillbaka
den livskraft som försvann i och med recessionen för 20 år sedan. Ett toppmodernt hotell och
nästan tvåhundra lyxbostäder hör till de nya satsningarna. På Fabriksudden har Hotel Hanko
med 101 rum och 8 fristående sviter fått byggnadstillstånd.
Grundaren av Easyjet, Stelios Haji-Ioannou, planerar att öppna 50 lågprishotell i
Afrika inom 5 år. Före 2016 ska Easyhotel ha 50 hotell i Afrika. Hotellkedjan har tecknat ett
tjugoårigt franschiseavtal med Lonrho Budget Hotels. De sistnämnda ska etablera och driva
kedjan av lågprishotell. I den första omgången ska hotell etableras på destinationer som
Easyjet redan flyger till samt större städer. Det första hotellet beräknas invigas 2012.

RESTAURANG & MAT - Sverige
Användandet av kontanter på restauranger ökar. Detta trots att fusket inom
restaurangbranschen är kopplat till kontanthantering. 20 miljarder i skatt försvinner årligen på
grund av svarta pengar i handeln och restauranger. Många restauranger tycker att det tar för
lång tid med kortbetalning på grund av de nya bestämmelserna med chip och pinkod för
betalkort.
De flesta svenskar tror att det är för kallt för att odla vin i Norden, men Sveriges
mest framgångsrike odlare slår hål på myten. Göran Amnegård står bland sina rankor och
påminner om att medeltemperaturen på gården i Blaxta ligger på ca 14,5 grader. I Bordeaux
är temperaturen strax över 15 grader. I våras kom den statliga utredningen om
gårdsförsäljning av alkohol, något som branschen väntat på.
När Matlandet Sverige diskuterades i Almedalen låg fokus på att mat kostar för lite i
Sverige. Jordbrukarna hävdade att de håller på att gå under på grund av utländsk konkurrens
och krögaren Tommy Myllymäki menade att matkvalitet måste få kosta. Det var en hel del
positiva tongångar från krogsidan medan jordbrukssektorn med Svensk Mjölk i spetsen
pratade om kris.
McDonald’s är ohotad burgarkung trots GI-dieter och joggingtrender. I fjol ökade
försäljningen för hamburgerkedjorna med nästan 5 procent. Jätten McDonald’s är i särklass
störst och sålde hamburgare för rekordsummor förra året. Omsättningen ökade med 27
miljoner kronor till 4,5 miljarder kronor. Burger King däremot tappar mark och minskade sin
försäljning med nästan 10 procent.
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Håkan Juholt pratade mycket om restaurangbranschen i sitt tal under
politikerveckan i Almedalen. Juholt hänvisade till att Riksdagens utredningstjänst kommit
fram till att en momssänkning skulle ge 3 500 jobb. Men kostnaden för att sänka momsen
räcker enligt honom till att anställa 10 000 lärare.

RESTAURANG & MAT – Internationellt
Stjärnkocken Jamie Olivers italienska restaurangrörelse fördubblade omsättningen i
fjol och vinsten nästan trefaldigades. Jamie’s Italian har numera 25 restauranger, framför
allt i medelstora och stora städer i Storbritannien men även i Sydney och Dubai.

RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER – Sverige
Resesajten Travellink och dess ägare köps upp av två europeiska riskkapitaljättar.
Affären innebär att Travellink blir en del i Europas största resenätverk. För brittiska Permira
och franska Axa, med totalt nästan 40 miljarder euro i förvaltat kapital, är affären den tredje i
resebranschen på 1,5 år. De har tidigare köpt resesajterna Edreams och Go Voyages, och har
nu investerat runt 1 miljard euro i nätresor.
Ving fortsätter att storsatsa från Norrköping. Efterfrågan på charterresor från Norrköping
är stor och till nästa sommar utökar Ving antalet platser med 75 %. Årets satsning på
direktcharter till Rhodos blev en succé och nu utökar flygbolaget med både fler platser och en
ny destination, Turkiet, lagom till nästa sommar. Sedan tidigare har Ving resor från Norrköping
till Mallorca och Rhodos.
Resia startar försäljning av resor via sin sida på Facebook. Den nya butiken kommer att
ha samma utbud som fysiska butiker och särskilda erbjudanden. Butiken öppnade i mitten av
juli och kommer successivt att byggas ut.

TURISM - Sverige
Omsättningen för turismen i Sverige ökade 2010 för åttonde året i rad, enligt
Tillväxtverket. Exportvärdet, de utländska besökarnas konsumtion, ligger på drygt 5 procent
av landets totala export. Det är 50 procent högre än järn- och stålexporten och dubbelt så
högt som personbilsexporten. Flitigast besökare är norrmän, tyskar och danskar.
Vacker natur, kyla och snö, Stockholm, dyrt och vänliga människor. Det är vad
utländska potentiella Sverigeturister främst associerar med vårt land, enligt en webbenkät där
VisitSweden bett 6 400 potentiella Sverigeresenärer i 11 länder att svara på vad de först
tänker på om Sverige som resmål.
Allemansrätten kan komma att inskränkas. Miljöminister Andreas Carlgren vill inskränka
allemansrätten när den utnyttjas för kommersiella intressen. En expertgrupp inom
Naturvårdsverket är redan igång med att se över reglerna. Det finns en del klassiska exempel
på när externa aktörer tjänar pengar på verksamheter de bedriver på marker som ägs av
andra. Det kan gälla bärplockning i stor skala, forsränning och andra vildmarksaktiviteter.
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Sverige är det mest besökta landet i Norden. Det blev facit när VisitSweden lät resvana
människor i Europa och USA ange vilka länder de har rest till under de senaste tolv
månaderna. Totalt hamnade Sverige på en nionde plats av världens länder.
Semesterdestinationer som Spanien och Frankrike toppar listan. Men Sveriges placering
innebär att landet under det senaste året varit mer populärt än både Portugal och Irland.
Turistföretagen i Sverige tror på tillväxt. Var fjärde turistföretagare planerar att nyanställa
och över 80 procent är positiva till den ekonomiska utvecklingen, visar årets konjunkturbarometer från Rese- och Turistnäringen i Sverige, RTS. Företagarnas kunskap om var de kan
söka finansiering eller offentligt stöd har också ökat rejält.
Svenskarna reser alltmer vilket också leder till att fler omkommer under
utlandsvistelsen. På tio år har antalet döda fördubblats. Unga män i åldrarna 18-24 år är
överrepresenterade bland dem som omkommer på grund av yttre omständigheter.
Att få ut det mesta av sin reskassa är en konst. Därför lanserar Forex Bank nu
Reseekonomen.se, en webbtjänst där en expert ska hjälpa svenska folket att resa enklare,
roligare och mer prisvärt.
Stockholm är den näst gayvänligaste staden i världen. Det visar undersökningen The
Metropolitan Report av storstadsbors värderingar i 30 städer på sex kontinenter. Etta på listan
är Amsterdam och längst ned i botten återfinns Moskva.
ABBA City Walk är en discoglittrande stadsvandring för den som vill följa med till
ABBA-land i 1970-talets Stockholm. Stadsmuseets Millenniumvandringar nominerades
2009 till den bästa reseupplevelsen i Sverige. Mer information om stadsvandringarna finns på
www.stadsmuseum.stockholm.se
Turistnäringen måste vara överens om varför turister besöker ett visst område för
att nå fördubblad besöksnäring till 2020. Det framkom på ett seminarium i Almedalen.
Under det senaste decenniet ökade turismomsättningen med 70 procent och turismexporten
med 114 procent. Antalet sysselsatta inom besöksnäringen ökade med 60 procent medan
ökningen för andra branscher var 5-6 procent.
Storstäder lockar svenskar mest just nu. Intressant är att vårens toppdestinationer också
är favoriter på sommaren, vilket gäller framför allt städer som Barcelona, Malaga, London,
Nice och Prag. Många svenskar föredrar att kombinera en kort och solig storstadsresa med en
semester hemma i Sverige.
Sandön står med på det amerikanska resemagasinet Travel and Leisures lista över de
bäst dolda platserna i världen. Enligt artikeln är det inte någon slump att Stieg Larsson
valde just Sandhamn som skådeplats i den omåttligt populära Millennium-triologin. Sandön
beskrivs som täckt av tallskog och mossa med lätt dimma över de vindpinade stränderna. Man
tipsar även om delikatessen pyttipanna och en cykeltur till Trouville.
Sverigeturister ger bra klirr i statskassan. Förra året fick staten in 12,8 miljarder kronor i
momsintäkter från utlänningar på tillfälligt besök. Turismens exportvärde ökade med 1,7
procent till drygt 87 miljarder kronor i fjol. Det placerar Sverige på en tionde plats, strax
bakom Grekland men före charterdestinationer som Portugal och Kroatien, på listan över
europeiska länder med störst intäkter från internationell turism.
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Svenskarna tog kortare semester i fjol. Nästan hälften, 41 procent av männen och 44
procent av kvinnorna, gjorde ingen semesterresa som varade i minst en vecka, visar siffror
från Statistiska Centralbyrån. Var femte man och var fjärde kvinna gjorde ingen semesterresa
alls och hade inte heller tillgång till fritidshus. Semesterresandet är vanligare bland familjer än
ensamstående.
Nöjesparkerna har satt nya besöksrekord i sommar och förklaringen är det vackra
vädret. Besöksantalet på några av landets största nöjesparker har överlag ökat jämfört med i
fjol. Parks and Resorts som driver Kolmården, Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik
visar rekordsiffror. Skara Sommarland har dock en besöksnedgång på 3 procent, vilket man
förklarar med att man hade öppet fyra dagar mindre. Astrid Lindgrens Värld rapporterar att
den 20 juli är deras bästa dag någonsin, mätt i antalet besökare.
Den nya hårdare lagen mot sjöfylleri har minskat supandet på sjön, bedömer
Kustbevakningen och polisen. Särskilt i Stockholmsområdet åker allt färre fast, trots fler
kontroller. Sedan den 1 juni 2010 är gränsen för sjöfylleri 0,2 promille, samma som för
bilkörning. Reglerna gäller båtar som är minst tio meter långa eller kan komma upp i en fart
på 15 knop.
STF Helags fjällstation genomför under sommaren 2011 guidade turer för att titta på
fjällrävar. Detta i syfte att stötta arbetet med bevarandet av fjällräven. Pengarna som blir
över efter personal- och marknadsföringskostnader går direkt till detta arbete. Turerna sker i
samråd med Länsstyrelsen, Handölsdalens sameby och projektet ”Felles Fjällräv”.
Flera korta semestrar under året är bättre för hälsan än en lång, visar en holländsk
studie. De positiva effekterna efter en semester håller bara i sig en vecka, enligt studien där
man följt 100 personer. Svensk semesterlagstiftning bygger inte på vetenskaplig grund, menar
Torbjörn Åkerstedt, professor i beteendefysiologi.
Fyra av tio vänder sig först till en jämförelsesajt när de ska leta resor. Detta är en
ökning med ca 30 % sedan 2008. Det visar en undersökning från Turismens Utredningsinstitut
och jämförelsesajten Reseguiden.se.
Strömma och Stockholm Visitors Board i ny storsatsning för fler weekendresenärer.
Under de kommande åren kommer de tillsammans att satsa över 5 miljoner kronor i
marknadsföringskampanjer för att öka antalet weekendresenärer i huvudstaden från
prioriterade länder i Europa. Samarbetet är den hittills största satsningen i Stockholm.
Glamour Camping, ”Glamping”, är Sveriges nya campingtrend. SCR och Tillväxtverket
släppte i våras en rapport om Framtidens camping och där nämndes Glamping. Idag campar
2,1 miljoner svenskar och Glamour Camping är ett nytt och lyxigare sätt att tälta.
Konsertanläggningen Dalhalla får 2 miljoner kronor i krislån från kommunerna
Rättvik, Leksand och Mora. De ekonomiska problemen fortsätter för Dalhalla, spektakulärt
beläget i ett nedlagt kalkbrott utanför Rättvik.
En ny applikation från utrikesdepartementet ger rådvilla resenärer svar via
mobiltelefonen. Applikationen, som än så länge bara finns för Iphone, ger uppdaterad
information om läget på olika resmål, kontaktuppgifter till svenska ambassader, var och vad
man kan få hjälp med samt information om vaccinationer och råd om vård.
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Svenska Turistföreningen, STF, öppnar dörren för utländska medlemmar. Man blickar
söderut, mot Tyskland. Där är Sverige redan ett populärt resmål och STF ska försöka knyta till
sig tyska medlemmar. Ambitionen är att resenärerna ska behöva göra så lite som möjligt och
att STF ska leverera färdiga paketlösningar, ett växande krav från moderna turister.
Tidigare i år startades Värdfolket - ett bemanningsföretag som riktar sig till
arrangörer av konferenser, kongresser och evenemang. Man vill höja statusen för och
betona vikten av att anlita professionella värdar och värdinnor. Bemanningsföretaget för
professionella värdar och värdinnor är det första i sitt slag. Läs mer på www.vardfolket.se.

TURISM - Internationellt
Antor, nätverket för de utländska turistbyråerna i Sverige, går på offensiven. Med en
ny styrelse, mötesforumet Connect@TUR, nya branschworkshops och samarbeten är
ambitionerna höga. Antors 43 medlemmar är en stor skara, från de nordiska länderna till
Kenya och Indonesien. Utbyte av erfarenheter turistländerna emellan står högt på agendan.
Efter vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull spreds uppseendeväckande bilder över världen på
den asktäckta gården Thorvaldseyri. Nu har bonden Ólafur Eggertsson öppnat ett museum till
vulkanens ära i en gammal verkstadsbyggnad. Museet öppnades på ettårsdagen av
Eyjafjallajökulls andra utbrott den 14 april och visar spektakulära filmer och fotografier från
hur livet på gården tedde sig samtidigt som vulkanen hade utbrott i bakgrunden.
En debatt om utländskt ägande av stugor pågår i Danmark. En knapp majoritet av
danskarna vill att det ska bli möjligt för utlänningar att köpa sommarhus i landet. Utlänningar
får idag inte köpa sommarstuga i Danmark och så har det varit sedan Danmark gick med i EU
1973. Man var rädd att landet skulle invaderas av framför allt tyskar.
Inom EU är det tyskar och danskar som har mest semesterledigt. Det visar en ny
rapport från Eurofound. En genomsnittlig tysk eller dansk hade förra året 40 dagars ledigt,
semester och röda dagar inräknat. Greker och portugiser hade däremot 33 arbetsfria dagar,
medan en genomsnittlig svensk var ledig i 34 dagar.

TRANSPORTER - Sverige
Företag i besöksnäringen måste investera i flyglinjer och vara beredda att ta risker.
Utmaningen är näringens låga lönsamhet och att så många företag är små, det framkom på ett
seminarium i Almedalen. Seminariet arrangerades av flygindustrin och temat var hur viktigt
flyget är för att få framför allt utländska privatresenärer att resa till Sverige.
28,6 miljoner tog färjan till, från eller inom Sverige under 2010. De marknader som
ökade mest var trafiken till Polen, som ökade med 13 procent, samt färjetrafiken till och från
Baltikum, som växte med 9 procent.
Allt fler turister väljer att kryssa till Sverige. Efter en nedgång i fjol ljusnar det i år och
prognosen för nästa år ser ännu bättre ut. Men de allt större fartygen gör att färre hamnar kan
anlöpas och därför är de stora hamnarna i Stockholm och Göteborg vinnare. Prognosen för
Stockholm nästa år är att antalet kryssningsfartyg kommer att bli ungefär 270.
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Ny ”all-time-high” på Skavsta. Över 300 000 personer reste via Stockholm Skavsta
Flygplats under juli månad. Detta är en ökning med ca 6 procent jämfört med samma månad
förra året. Sedan årsskiftet har 1 530 471 personer passerat flygplatsen, vilket är en ökning
med ca 4 procent.
Betydligt fler resor reklamerades under första halvåret jämfört med första halvåret i
fjol - 850 i år jämfört med 684 under samma period förra året. En märkbar uppgång noteras
för delposten resor med reguljärflyg, Där var ökningen hela 35 procent, 475 ärenden.
SJ och Trafikverket byter strategi kring tågförseningar. I stället för att informera om
varför tågen är sena så fokuserar man på information om när tågen faktiskt kommer. Tidigare
informerade Trafikverket på perrongerna om varför ett tåg var försenat.
Både svenskar och utländska turister väljer färjan framför flyget när de ska resa.
Totalt tog 28,6 miljoner resenärer färjan under 2010, varav 26,6 reste på utrikeslinjer. Det
kan jämföras med de totalt 26,8 miljoner som tog flyget förra året, varav 20,8 på utrikeslinjer.
Det visar Passagerarrederiernas årliga rapport.
Dalaflyget har haft ett lyckat första halvår med betydligt fler resenärer än på länge.
Efter några tunga år i finanskrisens spår så har resandet ökat på båda Dalaflygets flygplatser i
Borlänge och Mora. Inkommande charter till Mora har också ökat i omfattning.
Flygningarna i svenskt luftrum ökade med 10 procent under första halvåret 2011
jämfört med samma period förra året, enligt statistik från LFV. Störst tillväxt noteras av
utrikesflygningarna. Analytiker räknar med fortsatt trafiktillväxt, främst med draghjälp från
trafiken till och från Europa. Antalet luftrumsrörelser uppgick till 346 000 under perioden.
Många nya fartyg pressar priserna på de sju haven. Den svenska kronans växelkurs och
ett överflöd av nybyggda kryssningsfartyg gör att det just nu är extra förmånligt för svenskar
att ge sig ut till havs. I dag kan du exempelvis åka på en åtta dagars kryssning i Medelhavet
för under 4 000 kronor.

TRANSPORTER – Internationellt
Som första flygplats i världen lanserar Kastrup en applikation som fungerar som
”vägvisare” i terminalerna. Med hjälp av en teknik kallad ”augumented reality”, förstärkt
verklighet, kan användaren få information om utgångar, hur långt det är att gå till gaten eller
var man kan inhandla smØrrebrØd.
Rederiet St. Peter Line öppnar den 6 augusti nya rutter från Stockholm genom fyra
länder och fem städer. Resandet går via Stockholm till Tallinn, St. Petersburg, Helsingfors
och Mariehamn. Passagerarna från Sverige kan kryssa med Princess Anastasia men även byta
till Helsingforsfartyget Princess Maria i St. Petersburg. Resenärerna från Stockholm kan reglera
restiden från tre till sju dagar med ett visumfritt, upp till 72 timmars, besök i land i St.
Petersburg och Ryssland.
SAS inför internet ombord på tio av sina utrikesflyg i slutet av 2011. Systemet ska
testas på tio av SAS Boeing 737:or på Europa- och Skandinavienlinjer. I våras kunde
konkurrenten Norwegian stoltsera med internet ombord.
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Priset på flygbiljetten med lågprisbolaget stiger med upp till 233 procent när alla
avgifter ska betalas, enligt en ny undersökning från Travelmarket. De olika avgifterna för
bagage, sittplats och betalning gör att biljettpriset som kunden först får mer än tredubblas hos
vissa lågprisflygbolag. I undersökningen har flygbolagen Easyjet, Norwegian, Ryanair, Cimber
och SAS jämförts.
Företag runt om i de nordiska länderna börjar bli mer försiktiga när det gäller att låta
de anställda åka på affärsresor. Efter en rejäl inbromsning 2008 på grund av finanskrisen
har de flitigaste resenärerna återvänt till flygbolagen och hotellen. Men nu märks på nytt en
ökad försiktighet i att låta anställda resa till konferenser och möten. Affärsresenärer är
resebranschens brödföda. Det är också en viktig temperaturmätare på det ekonomiska läget.
Norwegian slår passagerarrekord. Närmare 1,5 miljoner passagerare flög med bolaget i
juni vilket är en ökning med 19 procent, jämfört med samma period föregående år. Norwegian
har också finansieringen klar för 11 nya flygplan.
Strömma förstärker verksamheten genom att förvärva danska Vikingbus A/S. Redan
under våren 2011 förvärvade Strömma det marknadsledande båtsightseeingbolaget Canal
Tours med 16 rundtursbåtar i Köpenhamn. Sedan tidigare har Strömma även startat
sightseeingverksamhet med buss i Köpenhamn under namnet Open air sightseeing. Nu
förvärvas alltså även företaget Vikingbus som är marknadsledande i Danmark inom
sightseeingverksamhet och beställningstrafik med buss.
Shenzhen Airlines går in i Star Alliance. Den globala flygbolagsalliansen Star Alliance, där
SAS ingår, har fått en ny medlem i Kinas femte största flygbolag, Shenzhen Airlines. I slutet
av nästa år väntas ytterligare fyra bolag bli medlemmar i Star Alliance: Air India, Ethiopian
Airlines, Avianca Taca och Copa Airlines.
Resebyråer och GDS:er förlorar sitt grepp om biljettmarknaden i år, spår experter.
Flygbolagen tros gå om dem och sälja fler biljetter direkt. Det säger en rapport från itspecialisten SITA. Rapporten visar också att 91 procent av tillfrågade flygbolag planerar att
investera i mobiltelefonbaserade tjänster för passagerare under de kommande tre åren.
SAS och Spanair håller så sakta på att klippa banden till varandra. Sedan den 1 augusti
är avtalet om koddelning mellan de två flygbolagen uppsagt. Enligt SAS kan det också bli
ytterligare ändringar i samarbetet mellan de två. I början av 2009 sålde SAS det förlusttyngda
Spanair till en grupp spanska investerare för en euro.
I maj 2012 öppnar Finnair sin elfte destination i Asien: Chongqing. Chongqing är Kinas
största och snabbast växande stad med 32 miljoner invånare. Finnair blir det första bolaget
som flyger dit nonstop från Europa. Det blir fyra avgångar per vecka från Helsingfors och
flygtiden är åtta och en halv timme.
SAS totala passagerartrafik steg i juni med 4,9 procent jämfört med samma månad
förra året. Kabinfaktorn, som visar hur pass fyllda flygplanen är, steg med 0,9 procentenheter
till rekordhöga 80,6 procent. SAS internationella trafik ökade nästan 6 procent, framförallt till
följd av stark utveckling på USA-linjerna. Den nyöppnade linjen mellan Oslo och New York
hade en kabinfaktor på drygt 88 procent.
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Lågprisflyget expanderar kraftigt i Sydostasien. På fem år har lågprisflyget ökat från 6 till
16 procent av marknaden i Sydostasien och om fyra år spås mer än var fjärde flygresa göras
med ett lågprisbolag. Bolag som Tiger Airways, Jet Star Asia, Nok Air och Air Asia går starkt
framåt på marknaden. Några av de största lågprisflygbolagen i regionen mer än fördubblade
sina flottor i fjol.
Nytt passagerarrekord för Tallink. AS Tallink Group transporterade sammanlagt 900 149
passagerare under juni månad. Det är 10 procent mer än föregående år och ett nytt rekord för
Tallink. Antalet transporterade fraktenheter och personbilar ökade med 4 respektive 7,6
procent.
Finnair är snabbast från Skellefteå till Helsingfors. Den 1 augusti i år bryter Finnair ett
nio år långt uppehåll i förbindelserna mellan Skellefteå och Helsingfors. Då startar bolaget en
ny linje via Karleby-Jakobstad till den finländska huvudstaden fyra gånger per vecka.
Qatar Airways är världens bästa flygbolag 2011, om man ska tro passagerarna. Det
brittiska undersökningsföretaget Skytrax sätter varje år ihop en lista över världens bästa
flygbolag och i år var det Qatar Airways som knep förstaplatsen, följt av Singapore Airlines och
Asiana Airlines. Thai Airways erbjuder bästa maten i ekonomiklass, medan Austrian bjuder på
godaste maten för de som reser i affärsklass.
Tyska järnvägen satsar på fler biltåg för att locka fler skandinaver att göra en
bekväm och miljövänlig resa. Deutsche Bahn Autozug heter biltågen som utgår från
Hamburg, Berlin och Hildesheim. Man kan till exempel åka till alla populära skidregioner i
Alperna, antingen via München till Sydtyskland eller via Lörrach till Schweiz.
Finnair utsågs till bästa nordeuropeiska flygbolag i årets World Airline Awards, före
SAS och Norwegian. Bäst i Europa blev Turkish Airlines. Flygbolaget blev bäst i Sydeuropa
och har de bästa stolarna i premium economy enligt omröstningen. Swiss International Air
Lines och Lufthansa knep andra respektive tredje plats. Utmärkelserna delades ut efter en
omröstning bland över 18,8 miljoner passagerare från 100 länder.
Aeroflot till salu – inom 3-5 år. Den ryska staten kommer inom de närmsta åren att börja
sälja ut sitt innehav ibland annat flygbolaget Aeroflot handelsfartygsflottan Sovkomflot. Det
meddelade Rysslands finansminister Aleksej Kudrin nyligen.
Under första halvåret i år flög 468 926 passagerare från Umeå Airport. Det är en
ökning med 16 procent, jämfört med föregående år. Under juni månad uppgick antalet
resenärer till 82 848, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande period
föregående år. 73 342 passagerare reste inrikes och 9 506 reste utrikes.
Finnair köper upp Finnish Commuter Airlines (FCA) tillsammans med det engelska
flygbolaget Flybe. Köpesumman är 25 miljoner euro. Finnair köper samtidigt de flygplan som
FCA använder. Finnair och Flybe grundar ett nytt gemensamt bolag som heter Flybe Nordic,
där Finnair äger 40 procent av bolaget och Flybe 60 procent. Målet är att Flybe Nordic ska bli
Skandinaviens och Baltikums ledande flygbolag för regional trafik.
Thai Airways International ska starta direktflyg mellan Köpenhamn och Phuket från
och med 11 november. Avgångarna till Phuket kommer att avgå onsdagar, fredagar och
söndagar. Man ska också öka antalet avgångar mellan Köpenhamn och Bangkok.
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Finnair ingår ett codeshare-avtal med det vitryska flygbolaget Belavia. Avtalet gäller
flygningar mellan Helsingfors och Minsk från och med den 15 augusti. Rutten trafikeras tre
gånger i veckan.

RESETIPSET
Bastubåten M/S Amalia finns att hyra för den som är sugen på en annorlunda upplevelse. Hon
ligger i Mariefreds gästhamn, mitt emot Gripsholms Slott och är en fantastisk ”må bra”-båt.
Båten är en lättkörd katamaran för upp till sex personer. Ombord finns ett fullt utrustat pentry,
gasoleldad bastu, matplats inne och ute, två kojplatser för den som vill övernatta och ett stort
soldäck. Hyr M/S Amalia för en dagsutflykt (med eller utan guide) alternativt njut av ett eller
flera dygn till sjöss! Läs mer på www.msamalia.se

TURISMKALENDERN
Augusti
11-14/8

The Global Business, Finance and Economics Research Conference - Istanbul
(http://www.jaabc.com/istanbul.html)

16-21/8

Stockholms Kulturfestival - Stockholm (http://kulturfestivalen.stockholm.se/)

17-20/8

Shanghai International Conference on Social Science (SICSS) - Shanghai
(http://www.shanghai-ic.org/)

20-27/8

World Water Week - Stockholm fair (http://www.worldwaterweek.org/programme2011)

25-28/8

Matfesten - Skellefteå (www.matfesteniskelleftea.se)

30-31/8

BranschForum inom evenemang och sponsring - Ericsson Globe, Stockholm
(http://www.branschforum.com/)

31/8

Travel Bar - Hotell Hilton Slussen, Stockholm ()

September
1-4/9

Formex - Stockholm fair (http://www.formex.se/)

1/9

Forum för naturturism - Mittuniversitetet, Campus Östersund (www.etour.se)

6-8/9

Tyska Turistbyråns Nordeuropa-Workshop - Ronneby. För inbjudan kontakta Uwe,
u.meistner@tyskaturistbyran.se (http://www.germany.travel/se/index.html)

11-14/9

Nordic Forum 2011 - Kuusamo, Finland (www.nordicforum.su)

14-15/9

15-16/9

Common Future for Baltic Tourism Seminar II - Herrankukkaro, Finland
(http://www.baltic-sea-strategytourism.eu/cms2/BSST_prod/BSST/en/fs/Flagship_Project_12.7__Rural_areas/Welcome_to_the_Common_Future_for_Baltic_Tourism_Seminar_II_/index.
jsp)
Framtidsbygd - Växjö (http://www.framtidsbygd.se/)
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15-16/9

Mixed Reality-Konferens om filmturism och destinationsutveckling - Ystad
(http://www.mixedreality.info/)

16/9

SKÅL Classic golftävling - Stockholm (www.skal-sweden.org)

16/9

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

16/9

Travel Night at the Lobby - Rådmansgatan 46, Stockholm (www.thelobby.se)

18-23/9

72nd Skål International World Congress - Åbo, Finland (www.skal2011.com)

25-29/9

Baltic Connecting - Riga, Lettland (http://www.balticconnecting.com)

25-29/9

Euhofa International 50th Congress - Pärnu-Tallinn, Estland (www.euhofa2011.ut.ee)

28/9

Lyxworkshop - Stockholm (http://www.amarketingservice.se)

28/9

Travel Bar - Hotell Hilton Slussen, Stockholm ()

29/9

Travel World - Stockholm Waterfront Congress Centre (http://www.travelworld.nu/)

Oktober
3-5/10

Look at Finland Workshop - Åbo
(http://www.commagroup.com/english/events/workshops/Laf_Turku_2011.iw3)

6/10

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

6-8/10

TTG Incontri - Rimini, Italien (http://www.ttgincontri.it/en-en)

19-20/10

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

20/10

Svenska Turistgalan - Stockholm (www.rts.se)

21/10

Travel Night at the Lobby - Rådmansgatan 46, Stockholm (www.thelobby.se)

24/10

Flyg med Framtid-flygbranschens konferens - Stockholm Arlanda Airport ()

25/10

Mötestorget-För bättre möten och konferenser - Kulturhuset, Stockholm
(www.konferensvarlden.se/motestorget)

26/10

Destinationsdagen - Stockholm (www.turism.se)

26/10

FörTurs Destinationsdag - Hotell Hilton Slussen, Stockholm
(http://www.turism.se/sv/om-fortur/kurser-och-konferenser/102-destinationsdagen2011)

26/10

Travel Bar - Hotell Hilton Slussen, Stockholm ()

27/10

Tendensdagen 2011 - Berns/Chinateatern, Stockholm (http://www.tendensdagen.se/)

November
10/11

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

18/11

Travel Night at the Lobby - Rådmansgatan 46, Stockholm (www.thelobby.se)

29-1/12

EIBTM - The Global Meetings & Events Exhibition - Barcelona (http://www.eibtm.com/)

30/11

Travel Bar - Hotell Hilton Slussen, Stockholm ()

December
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2/12

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

8/12

De Ordentliga Pojkarnas Julkongress - Åbo ()

16/12

Travel Night at the Lobby - Rådmansgatan 46, Stockholm (www.thelobby.se)

20/12

Frukostmingel med FINesS - Stockholm ()

Januari
19-22/1

Matka 2012 Noridc Travel Fair - Helsinki Exhibition & Convention Centre, Finland
(http://web.finnexpo.fi/Sites1/Matka/en/Pages/default.aspx)

24-27/1

Enter2012 - Helsingborg (http://www.ifitt.org/congresses/website/enter2012/)

31-1/2

Besöksnäringens ledarforum - Info kommer senare (www.shr.se/ledarforum)

Mars
2-4/3

Reiseliv-Norway International Travel Fair - Lillestrøm, Norge
(http://messe.no/no/nv/prosjekt/reiseliv/)

22-25/3

TUR-mässan - Svenska Mässan, Göteborg (www.tur.se)

April
24-27/4

Gastronord 2012 - Stockholmsmässan (www.gastronord.se)

27-29/4

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

Juni
1-3/6

Skärgårdsmässan - Djurgården (www.skargardsmassan.se)

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