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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!

HOTELL – Sverige
Nobis Hotel på världens hetaste lista. Nobis Hotel är beläget på Norrmalmstorg och slog
upp dörrarna 1 december 2010. Hotellet har redan fått flera fina utmärkelser, bl.a. Gulddraken
som ”Årets Förnyare” och White Guides ”Årets Bar”. Nu har Nobis Hotel även hamnat på
reseindustrins prestigefyllda lista, Condé Nast Travellers årliga ”The Hot List”.
Hotellrumskapaciteten i Örnsköldsvik kan öka med upp till 65 procent de närmsta
åren. Detta förutsatt att alla hotellprojekt i staden blir av. Det är klart att Forspro ska bygga
ett hotell som Elite Hotels ska driva men fler byggplaner finns.
Gothia Towers rekommenderas av Guide Michelin. Hotellet har fått ett klistermärke som
visar att hotellet rekommenderas i 2011 års upplaga av Guide Michelin. Rekommendationen
behåller man i ett år och därefter görs nya ”inspektioner”.
Kungsberget får sitt första hotell. Skidorten utanför Sandviken får ett hotell med 294
bäddar och är öppet året runt. Hälften av rummen ska vara klara redan till kommande
vintersäsong. Hotellet ska drivas av Kungsbergets Fritidsanläggningar, och är en del av en
större makeover av Kungsberget. Målet är att Kungsberget har 2 500 bäddar år 2014, i stugor,
lägenheter och hotellrum.
Accor vill etablera flera nya hotellvarumärken i Sverige. I slutet av april öppnade
Skandinaviens första All Seasons i Järva Krog, norr om Stockholm. Hotellet kommer till en
början att erbjuda 140 rum, men till senhösten tillkommer ytterligare 60 rum. Accor har även
planer på att driva hotell med varumärkena Novotel och Pullman, som i så fall kommer att
vara aktuella för lägen centralt i större städer. Accor satsar på tillväxt i Norden genom
franchise och nya varumärken.
Nästa år öppnar en ny hotellanläggning i Tänndalen. Anläggningen ska innehålla
sammanlagt 65 lägenheter med 394 bäddar samt en spa- och relaxavdelning. Investeringen är
på 92 miljoner kronor, och ett investeringsstöd på 19 miljoner kronor från Tillväxtverket håller
nere kostnaderna.
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Det schweiziska företaget Sedalia bygger ekologiskt spahotell i Dalarna. Man har fått
bygglov värt 120-140 miljoner tillsammans med byggherren The Greens Hotel & Wellness.
Bygget av det nya hotellet beräknas starta tidigast i höst och ta två år innan det är klart för
invigning 2013/2014.
Ishotellet märker av brittisk valutaoro. Ishotellet i Jukkasjärvi utanför Kiruna är
internationellt en klassisk vinterdestination, men har också öppet på sommaren. En tredjedel
av gästerna kommer från Storbitannien vars valuta har sjunkit med närmare 20 procent
gentemot kronan på två år. Beläggningen har under vintern varit ungefär som förra året.
Sommarsäsongen är traditionellt sett svagare men ledningen hoppas att nyheten för i år – tre
issviter i hotellets fryslager inför vintern – kan locka en del turister även sommartid.
Entreprenören Gudmund Nanneson, finansmannen Patrik Brummer och Pontus
Bonnier säljer den exklusiva hotellkedjan Sjönära Möten. Där ingår Smådalarö Gård på
Dalarö och Krusenberg herrgård utanför Uppsala, bägge med större markområden, samt
Fågelbrohus på Värmdö. Det var 1985 som Patrik Brummer grundade bolaget tillsammans med
hotellprofilen Gudmund Nanneson och Pontus Bonnier. Drivande kraft är Gudmund Nanneson
och det är under hans ledning som den lilla hotellkoncernen har byggts upp.
Marknadsföringsnamnet är Sjönära Möten.

HOTELL - Internationellt
Hotellkedjor i London rasar mot ockerpriser på rum under OS. Ledande hotellkedjor i
staden är ursinniga över att rum som de garanterat OS-organisationen till ett visst pris, säljs
till kraftigt höjda priser genom tredje part. Ett krismöte hölls nyligen mellan British Hospitality
Association, BHA, ledande hotellkedjor och Londons officiella OS-organisation, LOCOG.
Anledningen är bland annat de priser som resebyrån Thomas Cook tar ut för paket med
övernattning på hotell under sommar-OS 2012.
Lyxhotell i Japan tar emot tsunamioffer. Medan omvärlden oroar sig över effekterna av
Fukashima-olyckan hanterar japanerna till stor del själva de katastrofala följderna av
jordskalvet och tsunamin. Tusentals människor dog och ännu fler blev hemlösa. Människor
som blev av med sina hem har nu fått flytta in i ett 40-våningars lyxhotell i Tokyo. Hotellet
Akasaka stängde i mars efter 55 år i branschen och upplåter nu gratis sina rum för uppemot
360 personer.
Antal hotellrum som ingår i en hotellkedja väntas fördubblas i Indien de närmaste
fem åren. Indien är en av världens snabbast växande ekonomier och infrastrukturen
utvecklas i snabb takt, i synnerhet i de mellanstora städerna. Turismen i landet förväntas öka
med 8 procent per år, men det är främst det inhemska affärsresandet som styr det ökade
behovet av kedjehotell.
Tre nya varumärken ska göra Best Western tydligare. Man segmenterar sina hotell i tre
kategorier: Best Western, Best Western Plus och Best Western Premier. I Sverige kommer det
innan årets slut att finnas omkring 15 Best Western Plus och ett Best Western Premier. Övriga
cirka 65 hotell hamnar i baskategorin. Segmenteringen sker på alla drygt 4 000 Best Western i
världen i syfte att tydliggöra för gästerna vad de får.
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Hotellkedjan Hilton har lanserat ett nytt hotellvarumärke, Home2 Suites. Det handlar
om en hippare variant inom extended stay-segmentet, det vill säga långtidsboende på hotell.
Det första Home2 Suites öppnade nyligen i delstaten North Carolina. Fram till 2014 planerar
Hilton att ha 100 hotell inom konceptet i USA, framför allt genom franchise.
De globala hotellkedjorna växer och tillvägagångssättet är franchise. Men i Europa är
mindre än vart tredje hotell anslutet till en kedja med uttalat varumärke. Europa har en låg
andel kedjeanslutna hotell, bara 27 procent jämfört med 70 procent i USA.
Scandic fortsätter växa i Norden. Hotellkedjan ökade omsättningen med 14 procent 2010
till 6,7 miljarder kronor och öppnade elva nya hotell. Under andra halvan av året ökade inte
bara antalet sålda rum utan även priserna. Under 2011 kommer Scandic att öppna ytterligare
tolv hotell och fortsätta fokusera på tillväxt, inte minst i Norge och Finland.
Finska Holiday Club expanderar till Kanarieöarna. Man har förvärvat fem
semesteranläggningar med totalt 241 lägenheter på Gran Canaria i Spanien. Fyra av
anläggningarna ligger i Amadores och en i Puerto Rico. Holiday Club är en av Europas största
operatörer av andelslägenheter, med 31 anläggningar i Finland, Sverige och Spanien.
Omsättningen för Rezidor Hotel Group uppgick till 7 miljarder kronor 2010. Detta är
en ökning med 16 procent jämfört med året innan. Rörelseresultatet EBITDA, det vill säga
resultat före räntor, skatt, amorteringar och avskrivningar, blev 280 miljoner jämfört med 44
miljoner kronor 2009.
Den finländska Cumulus-kedjan öppnar nytt hotell i Tammerfors. Hotellet blir det 27:e i
kedjan i Finland och det fjärde i Tammerfors. Det får 180 nya rum med moderna
dataförbindelser. En del av rummen blir välutrustade Superior-rum.
Crowne Plaza Helsinki har fått titeln ”Finland’s Leading Hotel 2010” för tredje året i
rad. Hotellet fick motta titeln på World Travel Awards, den årliga ”Oscarsgalan” inom
turistbranschen. Crowne Plaza intog också en ledande roll för att förbättra hotellgästernas
sömnkvalitet med hjälp av Sleep Advantage-sömnprogrammet.
Hilton expanderar kraftigt i Europa. Man har flest antal rum på gång av alla hotellbolag de
närmaste åren, enligt STR Global. 83 hotell kommer att läggas till de redan 205 hotell som
Hilton i dag har i sin europeiska portfölj. Det blir ett tillskott på nästan 25 000 rum. Bara förra
året öppnade Hilton 22 nya hotell med 3 366 rum i Europa, de flesta i Storbritannien,
Tyskland, Italien och Turkiet.

KONKURRENSKRAFT - Sverige
Norrmän köper hyreshus i Sverige som aldrig förr. De senaste fem åren har deras köp av
blågula fastigheter ökat med drygt 80 procent. Norrmännen lockas av billig mat, prisvärd
tobak och härliga skoterleder, men också av goda investeringar.
På fem år har priserna på fritidshus stigit med 43 procent i Sverige. Mest har priserna
stigit i de delar av landet som redan hade relativt låga priser på fritidshus. Vinnare är
fritidshusägare i Västernorrlands län där priserna har stigit med 69 procent mellan mars i fjol
och februari i år, jämfört med samma månader 2005/2006. Minst har ökningen varit i
Kronobergs län, plus 8 procent.
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Danskarna handlar mer i Sverige och Tyskland än officiella tal visar. Detta enligt en
undersökning som Jyllands-Posten redovisar. Myndigheterna värderar gränshandeln till knappt
3 miljarder danska kronor, men enligt studien rör det sig snarare om 10 miljarder.

RESTAURANG & MAT - Sverige
Regeringen lyfte i sin vårproposition återigen sänkt restaurangmoms för att
underlätta för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden. Den svenska
restaurangnäringen sysselsätter en stor mängd unga och personer med utomeuropeisk
bakgrund. Sex av tio anställda i restaurangbranschen är under 34 år. Ungefär en tredjedel är
utlandsfödda.
Krogkoncernen Grupp F12 inleder samarbete med Elite Hotels. Krögarduon Melker
Andersson och Danyel Couet ska driva restaurangen i nya Eden Park vid Stureplan i
Stockholm, det senaste tillskottet i kedjan Elite Hotels. Den ännu namnlösa restaurangen blir
den nionde i den växande koncernen när den öppnar i augusti. Tidigare i sommar, i mitten av
juni, öppnar Grupp F12 Villa Godthem på Djurgården.
Ingen svensk restaurang fanns bland de 50 bästa på den prestigefyllda listan S.
Pellegrino World’s Best Restaurants Awards 2011. Norma I Köpenhamn röstades för
andra året i rad fram som världens bästa restaurang. Frantzén/Lindeberg fick utmärkelsen
”One to watch”. Både Oaxen Krog och Mathias Dahlgren Matsalen ramlade ut från topp 50listan. För Mathias Dahlgren är en 52:a plats en besvikelse.
F12-gruppen öppnar klassisk restaurang på Djurgården i Stockholm. I mitten av juni
nyöppnar Villa Godthem. Grupp F12 tog över restaurangen i höstas efter att den stått tom och
den totalrenoveras just nu. Bakom investeringen i fastigheten står bland andra Anders Wall,
Björn Ulvaeus, Gunnar Bark och Claes Dinkelspiel.

RESTAURANG & MAT – Internationellt
Vitvaruföretaget Electrolux gör fenomenet popuprestauranger till ett eget
eventkoncept. Under året ska två ambulerande restauranger som kallas The Cube turnera i
Europa och placeras på spektakulära platser. Först ut är Bryssel som den 1 april och en månad
framåt får en restaurang på toppen av Triumphbågen, 46 meter ovanför marken. I sommar
kommer konceptet till Stockholm. Då lagas maten av svenska kocklandslaget.
I september startas ett nytt center för gastroforskning. Centret för gastronomisk
forskning och utbildning, Basque Culinary Center, startades av bland andra Juan Mari Arzak
och Ferran Adrià och kommer att vara beläget i San Sebastián. Tillsammans med universitet i
Mondragon erbjuds en helt ny kockutbildning.
Danskarna äter allt mindre på restaurang. Även om omsättningen för restauranger ökade
en aning förra året pekar den långsiktiga kurvan nedåt. Sedan 2001 har branschens
omsättning minskat med 5,3 procent, enligt siffror från Horesta som är den danska
motsvarigheten till SHR.
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RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER – Sverige
Resebyråförsäljningen ökade med 8 procent årets första kvartal. I likhet med
utvecklingen under 2010 är det privatresebyråerna, och i ännu högre grad onlineresebyråerna, som står för en mycket stor del av försäljningsökningen. Även
affärsresebyråerna ökar visserligen sin försäljning, men den uppgången är betydligt
blygsammare än på privatresesidan.
Sveriges Affärsreseförening SBTA erbjuder för första gången sina medlemmar en
utbildning i hotell- och resesäkerhet. Kursen ”Säkert resande” vänder sig till travel
managers, reseplanerare och säkerhetschefer. Kursen kommer att gå i Stockholm den 30 maj
och i Göteborg den 3 oktober.
Weekendkryssningar till Bornholm har blivit en succé. I sommar börjar Birka Cruises
åter med kryssningar till en av Östersjöns vackraste och mest solrika öar, danska Bornholm.
Satsningen på 3-dagarskryssningarna, där man även stannar till i Visby på hemvägen, har fått
stor efterfrågan. Resorna är mer eller mindre fullbokade redan nu och rederiet väljer därför att
sätta in en extra kryssning i början av augusti.

RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER - Internationellt
Carlson Wagonlit Travel köper Finlands största resebyrå, Kaleva Travel. De båda har
haft ett samarbete sedan 1995. Med en årlig försäljningsvolym på mer än 3 miljarder kronor,
är privatägda Kaleva travel Finlands största resebyrå, specialiserad på affärsresor och möten.

TURISM - Sverige
Antalet utländska turister i Sverige ökar. Rekordhöga oljepriser och en ovanligt stark
krona dämpar inte förväntningarna på den svenska turistnäringens fortsatta tillväxt. Tvärtom
verkar alltfler utländska turister hitta hit. På Visit Sweden ser man positivt på framtiden trots
rekordhöga bränslekostnader och risk för dyrare flygresor.
I år kommer 273 internationella kryssningsfartyg till Stockholm. I början av maj
välkomnade Stockholms Hamnar årets första kryssningsfartyg till Stockholm. MSC Orchestra
lade till vid Stadsgården för ett stopp på vägen från Kiel till Tallinn. Det sista fartyget för i år är
planerat att angöra i oktober månad. Stockholm kommer att få cirka 12 anlöp per vecka.
Fartygen kommer att lägga till vid Stockholms Hamnars kajer vid Stadsgårdshamnen,
Skeppsbron och i Frihamnen.
Bärgningen av regalskeppet Vasa har blivit en riktig kassasuccé. Det snart 400 år
gamla skeppet drar in 100 miljoner kronor om året. Och intäkterna ökar för varje år. I år är
det 50 år sedan Vasaskeppet bärgades. Då hade vraket legat på havsbotten i 333 år. Sedan
museet flyttade in i sin nuvarande lokal på Djurgården i Stockholm för 20 år sedan har skeppet
lockat fler än 18 miljoner besökare.

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 www.traveltrends.se

6
Kryssningstrafiken till Göteborg fortsätter att slå nya rekord. I år kommer 51
kryssningsfartyg att anlöpa Göteborgs hamn, en ökning med 25 procent jämfört med året
innan. Förra året, som också var ett rekordår, anlöpte 41 kryssningsfartyg Göteborg. År 2009
var siffran 34.
Björn Dählie planerar långsiktig miljardinvestering i Åre tillsammans med Skistar.
Man vill bygga en helt ny bydel i Åre och bolaget Dähliebyn Åre AB ska driva projektet.
Delägarna blir den före detta skidkungen (76 procent), Skistar (14 procent) och Mats O
Sundqvist (10 procent). Byn ska ligga i området Rödkullen, centralt med tillgång till Åres
liftsystem.
Sveriges campingplatser behöver specialiseras under de närmaste åren. Det är en av
slutsatserna i rapporten Svensk camping år 2020 där konkreta planer på förändring
presenteras. Enligt utredaren, Martin Karlsson vid Handelns Utredningsinstitut (HUI), behöver
campingföretagen bli mer professionella och satsa mer på affärsutveckling, produktivitet och
prissättning.
Vasamuseet får mer utrymme. Lagom till det stundande 50 årsjubileet av bärgningen av
Vasa, står det klart att utbyggnaden av Vasamuseet kan dra igång. Redan tidigare i år gav
regeringen klartecken till en beräknad investering på 103,5 miljoner kronor, och nu har tiden
för överklaganden löpt ut. Efter tillbyggnaden räknar museet med att kunna ta emot 2 000
besökare samtidigt. I samband med bygget ska Vasa också få ett bättre klimatsystem.
I sommar kommer 21 kryssningsfartyg att angöra Nynäshamn. Det är nästan en
fördubbling jämfört med förra sommaren, då 12 kryssningsfartyg kom på besök. Det innebär
ett lyft för besöksnäringen eftersom varje resenär beräknas spendera cirka 1 000 kronor.

TURISM - Internationellt
Ryssland har delvis slopat kravet på visum för kryssningsturister till Sankt
Petersburg. Sedan början av april är det möjligt för svenskar som kommer med kryssning
från Stockholm till Sankt Petersburg att stanna i upp till tre dagar utan visum. Ryssland, som
länge diskuterat frågan med EU, ser den här till synes lilla förändringen som ett viktigt,
symboliskt steg, säger Rysslands ambassadör i Sverige Igor Neverov. Men något liknande för
de ryssar som ska med båten till Stockholm finns inte. Ryska turister stod i januari, trots
visumkravet, för fler hotellövernattningar i Stockholm än någon annan grupp och är allmänt
kända i världen för att spendera mycket pengar på shopping och nöjen.
Ta bastun upp i skidbacken. Det här är vad som händer när man sammanför ett gäng
finländska turistentreprenörer i en brainstorming och säger att inga idéer är för galna för att
nämnas: man kommer på idén att bygga om en liftgondol till en bastu. Sedan frågar man en
österrikisk lifttillverkare om idén går att förverkliga. Det behöver knappast nämnas att den
väckt uppmärksamhet över hela världen och satt den finska skidorten Ylläs på kartan.
Den starka svenska kronan gör det billigare för svenskar att semestra utomlands. I
Egypten, USA och Turkiet räcker våra pengar betydligt längre än i fjol. Kronan har blivit
starkare mot alla de populäraste resevalutorna, visar en genomgång som Forex gjort.
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Världens värsta turister kommer från Storbritannien. Det visar en webbenkät som
Skyscanner gjort. Enligt den är britterna fullast, lämnar minst dricks och är sämst på att lära
sig det lokala språket. Skandinaver är däremot bäst på det lokala språket, japanerna artigast,
australier provar gärna det lokala köket och amerikaner lämnar mest dricks.
VisitSweden lämnar Scandinavian Tourist Board från och med nästa år. Detta beror på
att ägarna VisitSweden, Visit Norway och Visit Denmark har olika uppfattningar om vilka
marknader som ska prioriteras och hur marknadsaktiviteterna ska genomföras. Sverige vill
satsa på Kina, medan övriga vill satsa bredare på Asien och då även på länder som Indien,
Japan och Korea.
Burma öppnar för turister. Burma har varit föremål för turismbojkott de senaste 15 åren. I
och med frisläppandet av Aung San Suu Kyi i november 2010 tillkännagav NLD att de inte
längre var emot småskalig turism. Som en följd av detta startar Jambo Tours småskaliga resor
till Burma med start under senhösten.
Det bedöms komma 50 procent fler turister till Island i april än under samma månad
förra året. Detta baserat på Icelandairs bokningsläge. Man tror också att trenden fortsätter i
sommar. Flygbolaget bedömer att ökningen kommer att vara 15-20 procent under våren och
sommaren. Det totala antalet turister kommer att vara cirka 600 000.
Skippa tv-soffan och boka in en afton med världsberömda Wiener Sängerknaben. I år
stämmer den österrikiska gosskören upp varje fredag från den 6 maj till den 28 oktober, med
uppehåll för sommarlov under juli och augusti. Biljetter kan förbokas på resfeber.se.
Den starka svenska kronan kyler ned turismen i Sverige. Kronan är fortsatt stark mot
dollarn och euron. Fortsätter den starka utvecklingen hotas de senaste årens branta uppgång
för Sverige som turistland. Trots att större delar av Europa har drabbats av en nedgång i
turismen efter finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen har de utländska besöken i
Sverige gått i motsatt riktning och satt nya rekord.
Äventyraren Renata Chlumska blir den första svenska kvinnan i rymden. Resan, som
är bokad genom den brittiska superentreprenören Richard Bransons bolag Virgin Galactic,
beräknas bli av nästa år. Renata har cyklat från Nepal till Sverige, kört motorcykel från Indien
och hem, bestigit världens högsta berg samt paddlat och cyklat runt stora delar av USA.
Bokningarna till New York ökade i maj med 50 procent jämfört med i fjol, visar Tickets
bokningsstatistik. Det förklaras med den billiga dollarn. Barcelona är den mest populära
storstaden och Antalaya toppar listan över de mest populära solresorna.
VisitSweden har öppnat nya kontor i Moskva, Oslo och Peking. Detta för att svara mot
det ökade intresset från dessa prioriterade marknader för att besöka Sverige. För sjunde året i
rad ökade antalet övernattningar från utländska besökare på hotell, stugbyar och vandrarhem i
Sverige under 2010.
Barcelona slår London som svenska resenärers favoritstad. Trenden, som varit tydlig de
senaste åren, bekräftas av Airtours lista över de populäraste weekendresmålen under årets
första kvartal. Populäraste staden när svenskarna väljer att ta sig en cityweekend är Barcelona
följt av London, Prag, Berlin, Rom och Budapest.
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Ett nytt avtal med den norska staten säkrar dagliga avgångar med Hurtigruten.
Avtalet gäller driften för sträckan Bergen-Kirkenes för åren 2012 till 2019 och säkrar avgångar
från samtliga 34 hamnar längs sträckan året runt. Den norska staten ökar därmed sina
investeringar i Hurtigrutens trafik från 377 miljoner norska kronor i fjol till 640 miljoner under
avtalsåren.
Warszawa är enda staden i Europa där du kan bo femstjärnigt för under 885 kronor.
Detta enligt sajten Hotels.com. Dessutom kan man flyga dit billigt med Wizzair och Norwegian.
Ett liv i lyx är närmare än du tror – och billigare.
Skaffa en virtuell assistent inför resan. Tripit håller reda på dina hotellbokningar, flygtider,
möten, guideturer och hyrbilar. Mejla alla uppgifter så får du en resplan med allt inprickat, till
och med väganvisningar. Läs mer på www.tripit.com.
Arabisk turism är het igen. När invånarna i Tunisien och Egypten revolterade och störtade
sina diktatorer försvann turisterna. Men nu flyger flera av charterbolagen till Egypten igen. Till
Tunisien går de första flygen i slutet av maj. I sommar är charterprogrammen till de båda
länderna halverade, men det finns ett sug efter resor. Till vintersäsongen räknar
charterbolagen med nästan lika många resenärer till Egypten som de hade planerat inför förra
vintern.
Spelindustrin i Macau slog rekord under 2010. Intäkterna uppgick till 158 miljarder
kronor och ökade därmed med nästan 60 procent jämfört med året innan. Det innebär att
spelbranschen i Macau omsätter fyra gånger så mycket som den i Las Vegas.

TRANSPORTER - Sverige
Ansökningstiden har gått ut för järnvägsföretag och andra aktörer som vill söka plats
på spåret till Tågplan 2012. Tågplanen utgör grund för gods- och persontågtrafikens
tidtabell och utförandet av banarbeten under nästkommande år. Vid ansökningstidens slut
hade 47 ansökningar inkommit till Trafikverket.
Tre nya aktörer har ansökt om att få plats på tågspåren. De tre nya aktörerna inom
persontrafik är: Sundsvallsflyg, Swedtrac och Nordiska Tåg. Sundsvallsflyg har tidigare
meddelat att man vill starta tågtrafik mellan Sundsvall och Stockholm, en av få linjer som idag
är lönsamma för SJ.
Sverige har lättat på flygreglerna för flytande. De nya reglerna gäller för
transferresenärer som tar med sig taxfreevaror i vätskeform från ett icke EU-land. Det innebär
att den som köpt något i vätskeform i en taxfreebutik på flygplatsen eller på flygplanet utanför
EU och som sedan mellanlandar på en svensk flygplats, kommer att kunna ta med varorna
även på nästa flyg.
Viking Line donerar till Håll Skärgården Ren. Rederiet arbetar sedan årtionden för en
hållbar utveckling i Östersjön och för att värna om skärgården. Förutom en rad miljöprojekt
donerar Viking Line även pengar till miljövårdande organisationer. I år har man valt att ge
10 000 euro, cirka 90 000 kronor, till föreningen Håll Skärgården Ren.
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Dalarnas båda flygplatser ökar sitt passagerarantal. Fler passagerare reste via Dala
Airport och Mora/Siljan under årets första fyra månader. Totalt har 12 806 passagerare rest
till/från Dala Airport i Borlänge, en ökning med drygt sju procent. Hittills i år har 6 186
passagerare flugit till/från Mora/Siljan flygplats, en ökning med 29 procent jämfört med
samma period året innan.
Färjetrafiken till Baltikum ökade med nio procent i fjol jämfört med 2009, detta visar
statistik från Passagerarrederierna. Totalt reste 11,1 miljoner passagerare till och från olika
destinationer på Östersjön under 2010. Stockholm gick under året om Helsingborg som
Sveriges största passagerarhamn och trafiken över Östersjön är nu nästan lika stor som den
till Danmark. I fjol reste 11,2 miljoner passagerare till Danmark, åtta procent färre än året
innan.
Svenska staten förnyar avtal med Finnair avseende tjänsteresor mellan Sverige och
Asien. Avtalet gäller från 1 juni i år till och med den 31 maj 2012. Det omfattar resor från
Stockholm, Göteborg, Norrköping och Köpenhamn via Helsingfors samt lokal trafik mellan
Bromma, Norrköping, Köpenhamn och Göteborg till och från Helsingfors.
Skyways tar över linjen mellan Halmstad och Bromma från Direktflyg. Den 10 januari i
år började Direktflyg trafikera sträckan med tre rundturer per dag men från och med den 16
maj tar Skyways över linjen.
Ett bulgariskt flygbolag vill satsa på turistflygningar över Stockholm med sjöflygplan.
I en ansökan till miljöförvaltningen vill bolaget ha tillstånd att använda Lilla Värtan norr om
Lidingöbron som start- och landningsplats för sjöflygplanen. Bolaget tänker sig en eller ett par
starter per timme sommartid.
Skyways förvärvar City Airline. Det sammanslagna bolaget beräknas flyga över en miljon
passagerare om året. Skyways och City Airline kommer efter uppköpet att verka gemensamt
under Skyways namn och tillsammans utgöra ett av de större regionala flygbolagen i
Skandinavien.
Svenska staten förlänger avtal med SAS. Flygbolaget har tillsammans med sina partner i
Star Alliance – Lufthansa, Swiss och Austrian Airlines – åter vunnit statens upphandling av
flygresor. Det ettåriga avtalet är värt totalt 700 miljoner kronor.
Närmare samarbete mellan Finnair och Norwegian. Finnair äger sedan tidigare fem
procent av Norwegian. Samtidigt förs samtal om ett närmare samarbete, någonting som
Norwegians vd Björn Kjos menar är till fördel för båda bolagen. Och i Finnairs senaste
kvartalsrapport talas tydligt om olika former av partnerskap.
Från och med i höst blir det sju extra avgångar från Jönköping till Antalaya. Det är
Ving och Fritidsresor som märkt av ett ökat bokningstryck och sätter in ytterligare flygningar,
denna gång med Freebird Airlines.

TRANSPORTER – Internationellt
Lågprisflyget växer så det knakar. Redan nästa år kan budgetflyget ha tagit över mer än
hälften av marknaden, enligt en ny engelsk undersökning. För sex år sedan var
lågprisbolagens marknadsandel gällande flygpassagerare inom Europa 24 procent. I fjol var
siffran 38 procent.
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Helsingfors har det perfekta geografiska läget när det gäller långflygningar. Det har
flygplatsen utnyttjat i ett mycket nära samarbete med hemmaflygbolaget Finnair. Flygbolagets
sjuttio flygningar till Asien varje vecka är förutsättningen för långlinjetrafiken på HelsinkiVantaa flygplats. Ett titt på världskartan räcker: Helsingfors ligger helt rätt för den med
ambitioner att resa från Skandinavien till Asien.
Finnairs lounge på Helsingfors flygplats har utsetts till världens bästa. Det är 40 000
priority pass-passagerare som har fått välja mellan över 600 lounger. Det är första gången
som det sju år gamla priset delas ut till en lounge utanför USA.
Flygplanstillverkarna Boeing och Airbus har båda fått stora otillåtna stöd från sina
regeringar. Tvisterna har under sina sju år förvandlats till den mest komplicerade och dyrbara
processen i WTO:s, världshandelsorganisationen, historia. Men medan de fortsätter sin långa
strid om vem som fått mest, hotas båda av uppstickande tillverkare från framför allt Kina som
ofta kan räkna med omfattande uppbackning.
Finnair rapporterar en rörelseförlust på 43 miljoner euro för första kvartalet.
Analytiker hade räknat med en förlust på 30 miljoner euro. Finnair förväntar sig att höga
bensinpriser och effekterna från jordbävningen i Japan ska hålla bolagets resultat för helåret
på minus.
Stockholm, Helsingborg och Köpenhamn har tilldelats prestigefyllda priser. Det är
kryssningsmagasinet Dream World Cruise Destination som delar ut priset, och prisutdelningen
skedde under Seatrade Cruise & Shipping Convention i Miami. Det är kryssningsrederierna som
väljer vilka hamnar som har utmärkt sig under året. Stockholm utsågs till ”Most Improved
Terminal Facilities”, Helsingborg fick priset för ”Most Improved Destination” och Köpenhamn
för ”Best Destination Experience”.
Från och med maj erbjuder norska flygplatser gratis uppkoppling. Avinor, som äger de
statliga flygplatserna, inför då gratis uppkoppling på de största flygplatserna och utökar fram
till hösten. Sedan tidigare har de privata flygplatserna Torp och Rygge gratis uppkoppling så i
och med Avinors satsning kommer alla norska flygplatser att ha gratis uppkoppling.
Färjelinjen mellan kulturhuvudstäderna Åbo och Tallinn stannade på
planeringsstadiet. Eftersom 2011 års kulturhuvudstäder geografiskt ligger nära varandra,
föddes tanken på en färjeförbindelse mellan dessa två när kulturhuvudstadsåret planerades.
Tanken var att göra det lättare att resa mellan de två städerna. Det talades också om
kulturkryssningar mellan Åbo, Estland och Ryssland. Det är också ett projekt som fått backa.
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RESETIPSET
VARFÖR GÅ ÖVER ÅN EFTER VATTEN – VÄLKOMMEN TILL DET HAVSNÄRA DALARÖ!
En av Stockholmsregionens riktiga pärlor är Dalarö – en sommaridyll i Haninge Kommun.
Dalarö är porten till Stockholms Södra Skärgård och ön har många sidor. Nya Solsidan Bistro
och Café är med sin kvällssol i Askfatshamnen oslagbart. Smådalarö Gård med bastubad i
Hemviken och skärgårdsgolf på den charmiga 9-hålsbanan är något utöver det vanliga.
Hotellet är dessutom till salu om du är intresserad av mera permanenta lösningar! Tullhuset
med sin strömmingsflundra och det närbelägna bageriet hör till ortens stoltheter. Så även
macken och grillen vid hotellbryggan med Strand Hotell som sommartid bl.a. brukar bjuda
på Torsten Flinck! Dalarö Hotell Bellevue har sin alldeles egna charm och systrarna som
driver Delikatessaffären mitt i samhället bjuder på upplevelser utöver det vanliga. Som
August Strindberg sade – välkommen till ”dagdriveriets och utsvävningarnas hemort”!

TURISMKALENDERN
Maj
21-25/5

Pow Wow - San Fransisco (www.onlyinsanfrancisco.com/powwow2011/index.html)

24-26/5

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

24/5

Kapitalmarknadsdagen - Grand Hotel, Stockholm
(http://www.rtsverige.se/pls/nvp/document.show?cid=4100&mid=457)

24/5

Kapitalmarknadsdagen - Göteborg (www.rts.se)

26-29/5

Nordisk Besöksnärings årsmöte - Helsingfors ()

27/5

SKÅL Stockholm sommaravslutning - Skärgårdsmässan (www.skal-sweden.org)

27-29/5

Skärgårdsmässan - Galärparken, Djurgården (www.skargardsmassan.se)

28-29/5

SKÅL Oslo 75-års jubileum - Oslo, Norge
(http://www.norway.skal.org/congresos/nyheter_oslo.asp)

Juli
4-9/7

Almedalsveckan - Visby (www.almedalsveckan.se)

7-9/7

1st International Conference on Tourism & Technology 2011 - IIT Campus, New Delhi
(www.icttindia.com)

Augusti
30-31/8

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

September
11-14/9

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

16/9

SKÅL Classic golftävling - Stockholm (www.skal-sweden.org)
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16/9

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

18-23/9

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

25-29/9

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

29/9

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

Oktober
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)

26/10

Destinationsdagen - Stockholm (www.turism.se)

27/10

Svenska Turistgalan - Stockholm (www.rts.se)

November
10/11

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

29-1/12

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

December
2/12

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

8/12

De Ordentliga Pojkarnas Julkongress - Åbo ()

Januari
24-27/1

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

31-1/2

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

April
27-29/4

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

27-29/4

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