traveltrends
februari 2011
På www.traveltrends.se kan du läsa om de senaste trenderna
inom resor och turism samt hålla dig uppdaterad med branschens
mest aktuella evenemangskalender!

MÖTEN OCH EVENEMANG – Sverige
Vid årsskiftet skulle nya regler börja gälla för moms på konferenstjänster, det beslutade
riksdagen redan för ett år sedan. Utländska företag skulle inte behöva betala svensk moms vid
köp av konferenstjänster. Skatteverket har nu meddelat att de nya reglerna inte ska
ändras efter diskussion mellan EU-länderna.
Kockar och matlagningsprogram har fyllt tv-kanalerna i flera år men nu har produktionsbolagen fått upp intresset även för hotellbranschen. Realitysåpan Rum för en stjärna har
startat på TV3 från Hesselby Slott, och senare i vår kommer Världens bästa hotell, också på
TV3, i samarbete med Clarion Hotels.
TUR-mässan i Göteborg inleder ett samarbete med branschtidningen Travel News
som blir officiell mässtidning under TUR:s branschdagar 24-25 mars. I Travel News
särskilda mässutgåva kommer allt av intresse runt TUR 2011 att sammanställas och
presenteras för både utställare och besökare. Mässtidningen kommer att finnas i tidningsställ
vid alla entréer samt i samtliga montrar.
Under 2010 började fler svenska företag att konferera utomlands igen enligt
försäljningsstatistik från Resia. Försäljningen av konferenser utomlands ökade med 42 procent
i fjol, medan inrikeskonferenserna ökade med 17 procent. Topp tio för konferensresor 2010
var: Stockholm, London, New York, Barcelona, Göteborg, Piteå, Paris, Rom, Antalya och Prag.

HOTELL – Sverige
Bliss Personal är världens första säng som kan anpassas efter personliga
komfortönskemål. Sängen är en svensk uppfinning och har sedan i somras testats på
sjutton välkända svenska hotell.
Hotell Stureplan i Stockholm blir först i världen med att hyra ut Ipad till sina gäster.
Tanken är att de ska kunna lämna datorn hemma och redan vid bokningen hyra en Ipad som
väntar på hotellet. Besökarna garanteras det bästa sättet att uppleva en mobil stadsguide.
Hilding Holmqvist och Pite Havsbad etablerar sig i Skellefteå och tar över två hotell i
centrala stan, Stadshotellet och Malmia. Pite Havsbad-koncernen köper fastigheten till
Best Western Skellefteå Stadshotell av kommunen för tio miljoner kronor.

Skaparna bakom Tree Hotel i Harads mellan Boden och Jokkmokk har bjudit in kända
arkitekter och påbörjat bygget av ett turistmål av internationell klass. Utländska
medier som CNN och BBC har blivit intresserade över kombinationen av avancerad arkitektur
och vildmark.
Haiko Herrgård har valts till Årets Konferenshotell 2011 i Finland. Mercuri International
publicerade sitt val på resemässan Matka och priset gick nu till Haiko Herrgård för sjunde
gången.
Strax före jul stängdes Rezidors centralbokning i de tre skandinaviska länderna. 40
tjänster försvann samtidigt som 25 nya skandinavisktalande anställda fått jobb på det
europeiska bokningskontoret i Dublin. Hur mycket pengar Rezidor tjänar på flytten av
bokningskontoret vill inte hotellkedjan uppge.

HOTELL - Internationellt
Hotellmarknaden i London är het och inom de närmaste månaderna öppnar fem
topphotell. Först ut är erkänt fina Four Season som öppnar på Park Lane. Hotellkedjan har
investerat nära två miljarder kronor i ombyggnaden som har pågått i två år för att finputsa de
totalt 192 rummen och de 45 sviterna. Rumspriserna kostar från 4 800 kronor till 103 000
kronor natten.
Litauen sänker hotellmomsen från 21 till 9 procent från och med årsskiftet. Därmed är
momsen tillbaka på samma nivå som tidigare, det vill säga före årsskiftet 2008/2009 då den
höjdes. Även böcker får sänkt moms medan diesel- och tobaksmomsen höjs.
De nya ägarna till Harrods i London, The Qatar Holding Group, överväger att öppna
ett hotell på varuhusets tak, enligt London Evening Standard. Harrods-hotell diskuteras
även i andra städer.
Seaventures är ett originellt boende i närheten av dykparadiset Sipadan, Malaysia. Den
omgjorda oljeplattformen bjuder på ett enkelt boende där man med en extern hiss
smidigt kan åka ner i havet.
Hotellkedjan Marriott ska öppna sitt första hotell i Finland. I början av 2013 planerar
Marriott att öppna hotellet Helsinki Marriott Hotel under ett frachiseavtal med Scandinavian
Hospitality Management Espoo OY. Hotellet kommer att ha 272 rum fördelade på 18 våningar,
med över 10 500 kvadratmeter möteslokaler.
Lydmar Hotel i Stockholm finns som ett av sex europeiska hotell med på resesajten
Andrew Harpers lista över årets guldkorn. Sajten Andrew Harper har sedan år 1979 utsett
lyxiga tillflyktshotell över hela världen. Man letar efter hotell med bra service, speciell karaktär
och känsla för platsen där hotellet ligger.

KONKURRENSKRAFT - Sverige
Tidningen Internetworld listar varje år landets 100 bästa sajter och bästa stadsguide
blev i år goteborg.com. Förra året fanns Göteborgs stadsguide inte med bland de hundra,
men i år kunde webbredaktionen resa till Stockholm för att ta emot priset.
AS Tallink Grupp transporterade sammanlagt 667 954 passagerare i januari vilket är
36 procent mer än motsvarande period i fjol. Antalet passagerare ökade på samtliga
rederiets huvudlinjer. Även antalet transporterade fraktenheter och personbilar ökade under
januari. Tallink transporterade sammanlagt 69 940 personbilar och 20 691 fraktenheter.

Vid prisutdelningen för Årets Ametist gick priset för bästa hemsida i
mötesbranschen till Gothia Towers i Göteborg. Årets Ametist premierar hemsidor
bland hotell och konferensanläggningar i Sverige som är säljande, informativa,
användarvänliga och aktuella.
En stark inledning följdes av ett rekordresultat under andra halvåret 2010 för
prisbelöna spahotellet Yasuragi Hasseludden strax utanför Stockholm. En tydlig må-bratrend, hög kännedom om Yasuragi och en stark konjunktur ligger bakom framgångarna. Mer
än 46 000 gäster besökte Yasuragi Hasseludden under årets sista sex månader, vilket innebär
7 000 eller 15 procent fler än samma period föregående år.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Några av vinnarna i årets norska Grand Travel Award är Rezidor, Apollo, Avis och
Thailand. Apollo vann både pris för årets charterarrangör och bästa arbetsplats. Rezidor vann
för andra året i rad priset för bästa internationella hotellkedja och fick även pris för bästa
hotellkedja i Norge.
Den brittiska nättidningen Monocle Magazin rankar i sitt senaste nummer Helsingfors
flygplats som bäst i världen när det gäller smidiga anslutningar. Enligt tidningen är
flygplatsens storlek varken för stor eller för liten, det är lätt att hitta på grund av bra
vägvisning, shopping i världsklass och flygplatsens smidiga förbindelser till Asien och Europa.

RESTAURANG & MAT - Sverige
Gothia Towers specialitet King Size räksmörgås är slog nytt rekord i fjol då det såldes
152 349 stycken. Jämfört med det tidigare rekordåret 2008 är ökningen 7 323 mackor eller
nästan 5,1 procent.
När svensken shoppar på semestern är det främst kläder, sprit och godis enligt Stena
Lines resebarometer. Whisky är den populäraste spritsorten och bland godis är det Marabou
mjölkchoklad som är i topp. De vanligaste parfymerna som inhandlas är Dolce & Gabbana
Light Blue för damer och Lacoste Essential Sport för herrar.
Anders Sessler driver sju framgångsrika restauranger och kaféer i Sälen. Merparten av
personalstyrkan är säsongsanställda ungdomar, ofta med restaurangen som sin första
arbetsgivare. Lindvallen Restauranger öppnar sina ställen i december och har öppet till april.
Runt 100 säsongsanställda kommer in och allt ska helst fungera så snabbt som möjligt.
Tommy Myllymäki och Magnus Saleborn lämnar driften av Den Småländska Kolonin i
Jönköping. De har drivit restaurangen tillsammans med Frank Barschamoun och enligt
Magnus Saleborn är anledningen till att de går skilda vägar olika visioner om hur den ska
drivas.
Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med elva procent förra året. Ökningen
innebär att de ekologiska livsmedlen nu står för ungefär 3,1 procent av all livsmedelsförsäljning i landet. Systembolagets ekologiska utbud har ökat med hela 40 procent.
Restaurangernas försäljning ökade i december med 6,5 procent jämfört med december
året innan. Hotellrestauranger ökade med 12,7 procent och personalrestauranger med 10,2
procent. Snabbmatsställenas försäljning steg med 2,8 procent. För helåret var kaféerna de
stora vinnarna.
Tomas Diederichsen på Ulfsunda slott i Stockholm vann tävlingen Årets kock med
en klassisk rätt med inkokt lax. Förutom en laxrätt lagade de tävlande också en modern
restaurangrätt på lamm. Tomas Diederichsen belönas med Gastronomiska Akademiens
mejerimedalj i guld.

Priserna för att äta lunch ute fortsätter att stiga. Genomsnittspriset var 76,80 kronor
2010 vilket är en ökning med 1,80 kronor sedan 2009, enligt Gastrogates lunchprisindex. En
stockholmare betalar i snitt 77,60, en göteborgare 74,20 och en Malmöbo 72,30.
Viking Line har fördjupat samarbetet med det åländska bryggeriet Stallhagen och
kommit överens om lanseringar av en helt ny serie öl ombord i fartygets pubar.
Serien heter Baltic Triangel och kommer under lanseringsperioden endast att finnas ombord på
Viking Lines fartyg.

RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER - Sverige
Charterbolagen inledde året med ett stort plus i försäljningen. Fritidsresor satte nytt
försäljningsrekord med drygt 23 000 bokade resor på en vecka, och även Ving och Apollo
noterar stora försäljningsökningar. Januari är en av årets viktigaste säljmånader för
researrangörerna.
Det pågår en reklamfilmsstrid mellan charterjättarna. Efter Fritidsresors satsning på
reklamfilm med den danske skådespelaren Mads Mikkelsen har Ving kontrat med
Hollywoodfrun Maria Montazami.
Ticket lanserar en såkallad callback-funktion på nätet. Den nya tjänsten innebär att kunden
blir uppringd av en resesäljare inom max 60 sekunder som svarar på frågor om
resmålet man sökt på och hjälper kunden att boka rätt resa. Med den nya tjänsten vill
man integrera den kunskap och kompetens som finns i Tickets butiker med webben och
erbjuda personlig service i realtid.

TURISM - Sverige
Besöksrekordet i Sverige slog i fjol rekord för sjätte året i rad. Till och med oktober
hade utländska turister gjort sju miljoner övernattningar på svenska hotell, vandrarhem och
stugbyar. Det är en ökning med 4,5 procent mot året innan.
Dåligt väder och ett spårvagnsbygge tyngde Skansen det gångna året. Skansens
samlade intäkter blev 190 miljoner kronor vilket var en marginell försämring mot föregående
år. En förklaring är att entrépriset hade höjts med 10 kronor.
Hur reser man i framtiden? Skillnaden mellan semester och arbetsliv kommer att minska,
semestern kommer inte nödvändigtvis innebära en långresa och många kommer att fortsätta
arbeta under semestern men under behagliga förutsättningar.
Parks & Resorts satsar ordentligt inför säsongen 2011 och nära 250 miljoner kronor
investeras i främst fyra av företagets anläggningar. På Kolmården invigs den nya safaribanan i
slutet av april. På Gröna Lund öppnar nästa år både den avancerade berg- och dalbanan
Twister och ett helt nytt Blå Tåget.
Kedjan Nordic Camping bygger tio nya lägenheter på Glyttinge Camping i nordvästra
Linköping. Bygglovet är klart och lägenheterna ska byggas under vintern för att stå klara till
nästa säsong.
Halmstad satsar på kryssningsanlöp. Under dagarna för The Tall Ships Races den 5-8
augusti 2011 kommer det brittiska fartyget SAGA PEARL II att ligga i Halmstad under två
dagar. Den 7 oktober är det dags för Fred Olsen Cruise Lines' BOUDICCA att komma till
Halmstad under en Östersjökryssning.

Funäsdalen i Härjedalen har bytt namn till Funäsfjällen. Tanken är att Funäsfjällen ska
vara ett tydligare samlingsnamn. Förutom Funäsdalsberget ingår skidområdena Tänndalen,
Ramundberget och Tännäskröket. Dessutom är byarna Fjällnäs, Messlingen och Bruksvallarna
delar av Funäsfjällen.
Barken Viking, som är en högprofilerad del av Göteborgs siluett, ska genomgå en
omfattande yttre renovering. Renoveringen beräknas ta cirka tre månader. För tre år sedan
byggdes vandrarhemsdelen om till ett hotell med 23 rum. Viking har också restaurang och
konferensavdelning.
Den svenska kronan är stark mot euron vilket gynnar den tyska gränshandeln.
Införseln av svensk sprit från Tyskland ökade med drygt 27 procent under det tredje kvartalet
2010 jämfört med motsvarande period året innan. Under årets första tre kvartal ökade
gränshandeln totalt med 38,7 procent.
Sedan 1986 har resebranschens bibel funnits i katalogform men nu kommer Who-is-where
att finnas på nätet. Ambitionen är att den ska vara klar till TUR-mässan 2011. Man köper ett
abonnemang och sedan kan alla på kontoret använda den effektiva sökmotorn fritt för att finna
alla aktörer i rese- och turismbranschen i Sverige.
Den norske skidkungen Björn Dählie planerar en femte by i Åre. Han har köpt 112
hektar mark i Ullådalen-Rödkullen och är nu på gång att exploatera området där även
finansmannen Maths O Sundqvist och Skistar är delägare. Björn Dählie har tidigare byggt ett
hus med lyxiga lägenheter i centrala Åre.
Gotlands län har den största procentuella ökningen av Sveriges län, 12,8 procent när
2010 års inkvarteringsstatistik nyligen presenterades. På andra plats ligger Uppsala län med
8,2 procent och hela Sverige visar en ökning på tre procent. Även de utländska besökarna ökar
på Gotland. Här ligger ökningen på 19,8 procent och andelen utländska gästnätter uppgår till
över tio procent.
Spanien och Florida är av störst intresse för svenskar som är intresserade av bostad i
värmen. Spanien är etta på söklistan och billig dollar och amerikansk kris på
bostadsmarknaden gör att även Florida blir attraktivt trots det stora avståndet.

www.houseinthesun.com

De nordiska campingplatsernas branschorganisationer startar ett gemensamt projekt
för att göra Norden till Europas främsta husbilsdestination. De nordiska campingplatserna har tillsammans 39 miljoner gästnätter per år. För att möta behoven hos
husbilsturisterna ska Husbilsdestination Norden leda till att campingplatsernas service bättre
anpassas efter husbilsgästernas behov.
Turisterna i Stockholm gjorde rekordmånga besök på stadens museer, attraktioner
och båtsightseeingturer under 2010. Det gjordes 920 000 besök med Stockholmskortet
vilket är 32 000 fler besök än året innan. Stockholmskortet ger fri entré till 80 museer och
attraktioner samt fria resor med SL och sightseeing.
Mats Hulth blir ambassadör för Kungliga Djurgården. Kungliga Djurgårdens Intressenter
(KDI) är en företagarförening på Djurgården som representerar en rad turistattraktioner med
Sveriges mest kända varumärken som årligen har nästan åtta miljoner betalande gäster.
Tre av fyra kommuner uppger att turismnäringen i den egna kommunen stärktes
eller blev opåverkad av den senaste lågkonjunkturen. Färre än var fjärde kommun anger
att turismnäringens omsättning minskat något på grund av lågkonjunkturen. Det visar en ny
kommunundersökning från Föreningen Turism i Sverige, FörTur. Många kommuner saknar dock
turismstrategi.

Sedan 2003 driver Väsby Simsällskap populära Kairo Fest & Konferens vid Mälaren.
Nu breddar man värdskapet med Smedby gård som ligger i Upplands Väsby, nära både
motorvägen, centrum och de två Scandic-hotellen. Det nya namnet blir Smedby Fest &
Konferens vilket speglar de två huvudinriktningarna.

TURISM - Internationellt
Rika turister från fastlandet i Kina bidrog till att spelindustrin i Macao slog rekord
2010 och drog in nästan 60 procent mer än året innan. Intäkterna uppgick till motsvarande
158 miljarder kronor. Enligt analytiker omsätter spelbranschen i Macao fyra gånger så mycket
som den i Las Vegas.
Det internationella resandet ökar igen efter finanskrisen. Efter en nedgång på fyra
procent under finanskrisen 2009 har turistnäringen återhämtat sig och i fjol ökade resandet i
världen med sju procent. Det innebär att 935 miljoner människor reste från ett land till ett
annat under 2010.
Intresset för aktivare semestrar fortsätter att öka och man kan nu kombinera
solsemestern med träning på elitnivå. På anläggningen Playitas på Fuerteventura erbjuder
Apollo coachning av friidrottsprofiler som Robert Kronberg, Mustafa Muhammed och Maria
Akraka. Det blir träning i uthållighet, styrka och snabbhet kombinerat med tester och
föreläsningar.
Tio miljoner turister om året är de kinesiska myndigheternas tioårsplan för Tibet.
3 658 meter över havet har regionen nu fått sitt första lyxhotell, Saint Regis Lhasa Resort, och
samtidigt sin första vinbar, sin första gastronomiska tibetanska restaurang och sin första
tesalong.
New York slog rekord med 49 miljoner besökare under 2010, en ökning med sju
procent från 2009. Antalet anställda i hotell- och restaurangnäringen ökade med 6 600
personer och antal sålda hotellrum slog rekord. Av fjolårets besökare var 39 miljoner
amerikanska medborgare och tio miljoner utländska turister.
Allt fler städer i Europa inför turistskatt. I Rom får hotellgäster sedan årsskiftet betala upp
till tre euro per person och natt. I Köln läggs sedan i höstas fem procent extra i skatt på
hotellnotan. Vanligtvis handlar det om en extra avgift på hotellräkningen, men även skatt på
inträde till sevärdheter förekommer.
Köpenhamns nöjesfält Tivoli planerar att bygga ett kasino. Det är det gamla HC
Andersen-slottet vid ena hörnet av Tivoli, som ska förvandlas till en stor spelhall. Invigning år
2012.
Irak spås bli nästa turistsuccé, enligt Euromonitor International som presenterat en rapport
om Iraks turism. Sedan 2008 har Iraks myndigheter arbetat aktivt för att få bort landets
våldsamma image och etablera sig som ett religiöst och historiskt resmål.
Den danska kronan är rekordsvag och har inte varit så billig som nu på snart tio år. Det
märks tydligt i Sverige med färre danskar i butiker och fler danskar som flyttar hem till
Danmark igen.
Sedan protesterna bröt ut i Egypten har ekonomin stannat av. Turistresorna har ställts
in, bankerna är stängda och det har blivit svårt att få tag på mat. För turistindustrin är slaget
hårt då vintern är den bästa tiden och turismen står för 5-6 procent av BNP.
Högavlönade EU-byråkrater kunde ta ut 13 veckors betald semester förra året. Det
motsvarar 66 dagar eller en fjärdedel av arbetsåret. Totalt har 1 962 högre befattningshavare
inom EU så lång semester, enligt The Daily Telegraph. Nu krävs skärpta semesterregler.

Norska rederiet Hurtigruten har genom förändrad säljorganisation koncentrerat sig
på utvalda marknader. I Sverige har man haft en egen framgångsrik säljorganisation och nu
vill man göra samma sak i Finland. Den finska marknaden har hittills bearbetats av säljare från
både den svenska och norska säljorganisationen.
Översvämningarna i Australien kommer att kosta den stora turismsektorn hundratals
miljoner dollar. Redan före naturkatastrofen hade landets turismsektor svårt att hantera den
starka valutan som fick både utländska och inhemska turister att söka sig till andra länder.
USA:s första gaymuseum har öppnat i San Fransisco. Museet heter GLBT History Museum
och ligger i Castro-kvarteren som anses vara USA:s första gay-kvarter. På museet visas
utställningar som handlar om gayrörelsens frigörelse genom tiderna. I montrarna visar
historiska affischer, filmer, ljud, fotografier och sexleksaker.

TRANSPORTER - Sverige
När färden ska gå längre än inom det egna länet väljer mer än varannan kollektivtrafikant
tåget. Men de senaste åren har långfärdsbussen, eller expressbussen, ökat sin
popularitet då antalet resenärer ökat med 25 procent mellan 2007 och 2009.
En rad flygbolag öppnar nya linjer i Göteborg. Ryanair flyger numera till Bryssel,
Edinburgh, Kaunas och Rom från Göteborg City Airport. Easyjet satsar på Berlin med avgångar
från Landvetter. Även British Airways vill vara med och har börjat flyga Landvetter-London.
Nu blir det ännu smidigare att flyga från Arlanda. Resenärer som reser inrikes från
Terminal 4 kan testa den nya självbetjäningslösningen för incheckning av bagage som
framtagits i samarbete med SAS. Tjänsten kommer förhoppningsvis att erbjudas till alla
flygbolag på Swedavias flygplatser, för att man kan sköta hela incheckningen själv.
Aldrig tidigare har SAS-planen varit så fulla som nu. Under december steg koncernens
totala antal passagerare med 14,3 procent jämfört med motsvarande period året före.
Kabinfaktorn låg på rekordhöga 73 procent.
Flygresandet i Sverige ökade kraftigt under 2010 trots askmoln och snöoväder. Totalt
flög 28,5 miljoner passagerare från landets stora flygplatser vilket är en ökning med fem
procent jämfört med året innan. En förklaring anses vara att affärsresenärerna har återvänt
efter nedgången 2009.
Sverige och Danmark har tagit ett stort steg mot ett gemensamt luftrum. Vid årsskiftet
integrerades delar av de båda moderbolagen LFVs och Naviairs verksamhet i det gemensamma
bolaget NUAC. År 2012 är integrationen komplett och de båda ländernas luftrum ett.
2010 blev ett nytt rekordår för Gotlandstrafiken. Antalet resenärer ökade under året med
23 209 till totalt 1 641 123. Nynäshamnslinjen står för den största ökningen. Procentuellt har
gotlänningar och Gotlandsbesökare ökat sitt resande lika mycket. Sett till antalet resenärer
står Gotlandsbesökare för 75 procent av uppgången.
Sverigeflyg ökade med 12 procent i december och fortsätter att ta marknadsandelar.
Lönsamheten under årets sista månad blev god tack vare ökad kabinfaktor och ökad
snittintäkt.
Direktflyg har börjat flyga mellan Halmstad och Bromma med en Fokker 50. Flygtiden till
Bromma är endast 70 minuter vilket är den snabbaste vägen city till city. Den nya linjen
kompletterar bolagets övriga linjenät; Borlänge-Göteborg, Borlänge-Malmö, Örebro-Malmö,
Norrköping-Visby och Sundsvall-Luleå.

Under tre veckor i januari har Birka Paradise gjort ett trafikuppehåll för teknisk
översyn. Samtidigt har företaget passat på att göra en ordentlig uppfräschning och
ombyggnation av fartyget. Investeringen ligger på cirka 20 miljoner kronor och arbetet har
utförts i Nådendal, Finland.

TRANSPORTER – Internationellt
Nya visumfria färjelinjen Stockholm – S:t Petersburg lyfter Östersjötrafiken till en ny
nivå. Den 2 april startar St. Peter Line den nya linjen till 5-miljonersstaden längst in i Finska
viken. Det sker med ”Princess Anastasia”, ett kryssningsfartyg som nu uppgraderas av
storvarvet STX Finland. Hon är mera känt som syster till Viking Lines Helsingforsfartyg
”Mariella”.
I Spanien byggs höghastighetsnätet ut och om allt går enligt planerna kommer alla
storstäder ha snabblinjer 2020. Snabbtågen kommer upp i 350 kilometer i timmen och kör
sträckan Madrid-Barcelona på två timmar och 50 minuter.
I sommar börjar Birka Cruises åter med kryssningar till danska Bornholm.
Kryssningarna är tre dagar långa och går till Bornholm från Stockholm med ett stopp i Visby.
Ryanair ska börja flyga till Girona i spanska Katalonien också från Karlstad,
Kristianstad och Skellefteå. Flyglinjerna från Karlstad och Skellefteå kommer att trafikeras
två gånger i veckan, med start 28 mars 2011. Även flyglinjen från Kristianstad till Girona
kommer att trafikeras två gånger i veckan, med start 29 mars 2011.
Det lettiska flygbolaget airBaltic lanserar en iPhone-applikation som erbjuder ett
smidigt sätt att hålla koll på airBaltics flighter och tjänster. Användarna kan bland annat se en
aktuell tidtabell över alla airBaltics flygningar, hitta de kortaste anslutningstiderna m.m.

KLIMAT OCH MILJÖ - Sverige
Clarion Hotel Stockholms gäster kan klimatkompensera för sin hotellnatt. För
pengarna stödjer hotellet ett indiskt biomassakraftverk som ersätter fossila bränslen med
jordbruksavfall. Hotellet ska även klimatkompensera för personalens tjänsteresor.
SIFO har presenterat en ny undersökning om svenskarnas inställning till flyget och
miljön. Undersökningen visar på ett starkt stöd där nästan 80 procent är positiva till flyget. 73
procent anser att bra flygförbindelser är nödvändiga trots flygets miljöpåverkan.

KLIMAT OCH MILJÖ - Internationellt
Norge vill göra det enklare för besökare att resa mer hållbart och göra det lättare att
hitta miljövänliga alternativ. De ”gröna” hotellen och aktiviteterna är miljövänliga och
ekocertifierade utifrån ekologiska hållbarhetskriterier, med kategorier som bland annat avfall,
vatten, energi och kemikalier. De gröna certifieringarna är frivilliga och inkluderar en
oberoende kontrollinsats.

RESETIPSET
Sveriges ledande resemässa TUR är i full fart med förberedelserna inför 2011. För
första gången har TUR VIP-inbjudit ett större antal köpare som i sin tur måste boka möten
med utställarna. För elfte året i rad går TUR-tåget från Stockholm till Göteborg
fredagen den 25 mars. Tåget erbjuder en enkel, smidig och prisvärd möjlighet att uppleva
mässan. TUR-tåget avgår tidigt på morgonen från Stockholm, resenärerna får en heldag på
mässan och efter stängningsdags vänder tåget åter mot Stockholm. Ombord serveras frukost
och partners ombord bjuder på aktiviteter, inbjudningar, tävlingar och happenings. Tåget
produceras för TUR-mässan av FIN-S Marknad och kommunikation.
Plats på tåget bokar du på www.sjevent.se

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

