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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 - Internationellt
Your Hotel™ Worldwide, som erbjuder lösningar inom försäljning, marknad och
teknik för hotell, fortsätter att expandera i Norden. Nyligen utökade man sin portfölj med
fyra nya svenska medlemshotell. De nya medlemmarna är Flygplatshotellet på Landvetter,
Hotell Stadskällaren i Skara, Arena Hotell i Halmstad och Brommavik Hotell vid Bromma
Flygplats. Your Hotel™ Worldwide har nyligen expanderat i Tyskland och Storbritannien samt
planerar en etablering i Finland och Danmark. Läs mer på www.yourhotelsworldwide.se
För den som vill fynda billigt hotellboende, är det Vietnam som gäller. Landet har två
städer med på listan över de fem billigaste hotellstäderna.
Billigaste hotellstäderna 2011 (priserna är per natt för ett dubbelrum):
1. Hanoi, 367 kronor
2. Phnom Penh, 401 kronor
3. Piraeus (Atens hamnstad), 495 kronor
4. Ho Chi Minh-staden, 528 kronor
5. Hurghada, 546 kronor
Delar av Hitlers semesteranläggning Prora på ön Rügen i norra Tyskland blir hotell.
Det gäller den del av mastodontkomplexet som kallas Block 1 som har sålts genom auktion i
Berlin. Bygget av Prora påbörjades 1936 på order av Hitler som hade tänkt skicka arbetare
från hela Europa dit på stärkande semestrar. Komplexet var tänkt att inhysa 20 000 boende
och 10 000 serviceanställda. Det blev aldrig färdigställt, men det som hann byggas utmed en
strandremsa på 4,5 kilometer har stått i princip oanvänt.
Efter New York, London och Köpenhamn är det nu Amsterdams tur att öppna ett
hotell exklusivt för kvinnor. Längre än till lobbyn på Hostelle kommer inte män. Hotellet ska
vara en ”säker, vacker, kul och ren plats” för kvinnliga gäster.
Hotelstars Union har tagit fram en ny skylt som ska pryda över 19 000 hotell över
hela Europa. Skylten visar hur många stjärnor hotellet har. Den absolut första skylten sattes
nyligen upp på The Collectors Victory Hotel i Stockholm. Hotelstars Union, som består av 11
europeiska länder samt Åland, har sedan tidigare tagit fram ett gemensamt
stjärnmärkningssystem som klassificerar hotellen i dessa länder.
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Det traditionsrika hotellet Atlas, som ligger i finska Kuopio, har renoverats och
återinvigdes 10 maj. Hotellet är perfekt för den som vill ha nära till stadens brus och passar
såväl cityturisten som affärsresenären. Hotellet har tjänat sina gäster i över 80 år och har
erbjudit husrum åt flertalet statsöverhuvuden och internationella kändisar. Läs mer på
http://www.hotelatlas.fi/eng

HOTELL – Sverige
Hotellentreprenören Bicky Chakraborty investerar 300 miljoner kronor i sin
hotellkedja Elite. Dessutom får dottern Caroline Chakraborty och hennes man en större roll i
koncernen. Planerna på en börsnotering av Bishop’s Arms-kedjan utvecklas, men tar troligen
ett par år att förverkliga.

MÖTEN OCH EVENEMANG – Sverige
Samtidigt som prinsessan Estelle döptes i Storkyrkan i Stockholm firades det i prins
Daniels hemkommun Ockelbo. Dagen inleddes med tårtkalas på Stortorget. Efter
klockringning i Ockelbo kyrka visades dopet via tv i ett tält på torget. Kvällen avslutades med
”after dop” på Wij Trädgårdar.
Världsscoutlägret som ägde rum i Skåne i somras genererade 265 miljoner kronor i
turismintäkter. Lägret lockade 40 000 deltagare och nära 30 000 tillfälliga besökare.
Pengarna lades på boende, transporter, mat, shopping och aktiviteter. Besökarna genererade
57 400 gästnätter, varav 89 procent i Sverige och resten i Danmark. Av de utländska
besökarna, som stod för två tredjedelar av gästnätterna, valde de allra flesta att bo på
camping, hotell eller pensionat. Det visar en turistekonomisk analys som Resurs AB gjort på
uppdrag av Kristianstad kommun och Event in Skåne.
Stockholmsmässan ökade i både omsättning och rörelsemarginal under 2011. Nu ska
över 100 miljoner kronor investeras i ett nytt entréområde och möjligheterna för att bygga ett
till hotelltorn ska undersökas.
Nu börjar programmet för Eventdagarna ta form. Och intresset att delta är stort – två
tredjedelar av ytan är redan bokad av företag som vill synas under Skandinaviens största
mässa för event marketing i Göteborg i oktober. Två av de största dragplåstren är den
helkroppstatuerade föredragshållaren The Scary Guy och Formel 1-experten Mark Gallagher
som kommer att dela med sig av sina erfarenheter runt vad som styr vårt agerande och hur
man ror ett stort event i hamn.

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Efter ett kvartal med sänkt moms har restaurangpriserna sjunkit med 2,3 procent.
Det innebär att nästan halva ”den möjliga” prissänkningen redan har skett, enligt uppgifter
som Visita tagit fram. Visita har även tittat på hur antalet platsannonser utvecklats hos
arbetsförmedlingen. Under det första kvartalet ökade de med 0,7 procent för hela
arbetsmarknaden, jämfört med första kvartalet i fjol. För restaurangbranschen ökade de med
20,8 procent.

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

3

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Airbnb har skapat en miljardindustri genom att låta användare hyra ut sina rum och
lägenheter på nätet. Historien bakom företaget har alla de ingredienser som hör till en
spännande entreprenörsstory. Brian Chesky och Joe Gebbia började 2007 hyra ut sovplatser i
sitt eget vardagsrum i San Fransisco. Idag, fyra år senare, finns deras företag Airbnb
representerat i 19 000 städer i nästan 200 länder, och anses vara ett av de hetaste
internetbolagen just nu.
Nordiskt affärsresande väntas öka. Flera tecken på att nordiska företag kommer att öka
sitt affärsresande syns i Resegeometris senaste kvartalsmätning av konjunkturen i ett
affärsrese-perspektiv. Under det senaste året har andelen företag som planerar att öka
affärsresandet gått från 24 procent till 27 procent. I en nordisk jämförelse är efterfrågan
fortsatt starkast i Norge och svagast i Finland.

RESEBYRÅER OCH RESEARRANGÖRER – Sverige
Expedia köpte nyligen Via Travel, Nordens största affärsresebyrå. Affären är ett led i
Expedias satsning på att växa på marknaden för affärsresor. Säljare var det nordiska
riskkapitalbolaget FSN Capital, som ägt Via Travel sedan 2005.
Försäljningen via de svenska resebyråerna ökade något under april måndag, +3 procent. Den
sammanlagda försäljningen under årets fyra första månader är däremot i det
närmaste oförändrar jämfört med föregående år, meddelar SRF. Online- och
privatreseverksamheten har minskat något, -3 procent, medan affärsresebyråernas försäljning
visade en svag ökning, +1 procent. Tendensen är densamma som under de närmast
föregående perioderna, förmedlingen av charterresor, inrikes flyg och tåg minskar medan
utrikes flyg ökar något. Hotellförsäljningen fortsätter att öka.
Ving startar försäljning av fotbollspaket till nästa Premier League-säsong. Satsningen
sker i samarbete med Thomas Cook Sports. I paketen ingår två eller tre hotellnätter och
matchbiljett, men inte flygresa. Fotbollspaketen släpps till försäljning i juni då
matchprogrammet är lottat och biljetterna börjar säljas.

RESTAURANG & MAT - Sverige
Nu kommer äntligen pop-up restaurangen The Cube by Electrolux till Stockholm,
något försenad. The Cube kommer att placeras på Kungliga Operans tak mellan den 15 juni
och 14 oktober. Gästerna utlovas en unik upplevelse där gastronomi möter astronomi.
Ny krog serverar husman från drive in. Enellys Burger Bar i Örebro ska vara mer än en
vanlig hamburgerrestaurang. Krögaren Adam Dagdelen kompletterar burgarna med
husmanskost och mexikanska rätter. Han drömmer om att göra denna krog till den första i en
kedja.
Restaurangernas försäljningsvolym steg med 5,9 procent under mars, jämfört med
mars ifjol, enligt SCB. Bäst gick det för trafiknära restauranger, vars försäljningsvolym steg
med 17,1 procent, och nöjesrestauranger som steg med 11,9 procent.
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Sverige gjorde storstilad comeback med tre restauranger på den prestigefyllda
topplistan The World´s 50 Best Restaurants. Högst ligger Frantzén/Lindeberg på 20:e
plats. Nummer ett är danska Noma, utsedd till världens bästa restaurang för tredje året i rad.
Noma är den främsta företrädaren för det nya nordiska köket. Den svenska restaurang som
ligger närmast Noma i stilen är Fäviken Magasinet i Åre, som ligger på 34:e plats på listan.
Den tredje svenska restaurangen på listan är Mathias Dahlgren Matsalen på 41:a plats.
Nu får barnen en egen symbol att hålla utkik efter när de väljer restaurang med
mamma och pappa. Certifieringen Barnens Bord har lanserats. Kriterierna som ligger till
grund för en certifiering baseras på studier som gjorts med 800 barn i två omgångar, av
forskare, pedagoger och kockar. För en certifiering krävs bland annat att barnmenyn
presenteras på ett tydligt och tilltalande sätt och att flera grönsaker ingår i måltiden.
Nu är det bevisat att Stockholm är en stad att räkna med i gastronomiska
sammanhang. Enligt krogbibeln White Guide har vår huvudstad sju restauranger som håller
internationell mästarklass. Toppar gör Frantzén/Lindeberg, följt av Mathias Dahlgren,
Esperanto, Lux, Mistral, Operakällaren, F12 och Restaurang Jonas. Topprestaurangerna ger
ytterligare bränsle för Stockholms tillväxt, en internationell restaurangkultur ökar Stockholms
attraktionskraft. Både Frantzén/Lindeberg och Mathias Dahlgren Matsalen fick dessutom
behålla sina två stjärnor i årets upplaga av Guide Michelin.

RESTAURANG & MAT – Internationell
På drygt ett år har svenskan Emelie Kihlström byggt upp ett litet krogimperium i New
York. Hennes restauranger Colonie och Gran Eléctrica gör succé i stadsdelarna Brooklyn
Heights och Dumbo. Hon arbetar med att öppna en tredje krog, som också ska ligga i Dumbo.
Den ska heta Governer och öppnar i juni.
Viking Line har nordisk mat som tema ombord. Michael Björklund är ansvarig för
upplevelsen Nordisk Matresa ombord. Han har varit Årets kock i både Finland och Sverige och
hans kokbok ”Min Nordiska Mat” valdes till bästa kokbok i Norden 2011.

TURISM - Sverige
Nu har äntligen Stockholm Centralstation fått tillbaka den efterlängtade
turistinformationen. I flera år har stationen stått utan personlig information till stationens
200 000 resenärer och besökare. Den 10 maj öppnade den nya turistinformationen på
Stockholms Centralstation som erbjuder resenärer och besökare information om aktiviteter i
Stockholm genom Stockholm Info AB. Läs mer på www.stockholminfo.se
Dagarna efter Loreens seger i Eurovision har flygjämförelsesajten Skyscanner sett en
ökning på antalet flygsökningar till Sverige. Flygsökningarna från Europa till Sverige har
ökat med 52 procent jämfört med samma dagar ifjol. Mest intresserade är britterna vars
sökningar på flygresor till Sverige ökat med hela 103 procent.
En tredjedel av svenskarna vill helst semestra på Gotland i sommar, visar en
undersökning som YouGov gjort på uppdrag av hotellkedjan Scandic. Näst populärast är
Västkusten.
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Föreningen FörTur har lagts ner. De ca 400 medlemmarna, varav många turistbyråer,
erbjöds att gå med i Visita. FörTur bildades 1995 och representerade ungefär 400 lokala och
regionala turistorganisationer, stugförmedlare och företag som säljer resor och/eller
upplevelser i Sverige.
Destination Åre och SJ satsar på vandringspaket. Vandringen sommartid är en av de
absolut populäraste aktiviteterna i Åre. Nu vill Åre och SJ stärka detta ytterligare genom att ge
gästerna möjlighet att boka resa, boende och vandringspaket på en och samma plats.
USA-turister är mest nöjda med sin Sverigevistelse, det visar en rapport från
Tillväxtverket. Mest missnöjda är de tyska turisterna. Undersökningen bygger på 20 000
intervjuer med utländska besökare vid de mest använda gränspassagerna.
Med en ny webbsida och ny turistbroschyr satsar Visit Värmdö på att få fler att
upptäcka kommunen, inte minst Värmdöborna själva. Häromveckan öppnade webbsidan
visitvarmdo.se, med information om sevärdheter, boende, restauranger, butiker och mycket
annat i Värmdö. Samma dag som webbsidan lanserades presenterade Visit Värmdö även en
helt ny turistbroschyr.
Årets hetaste svenska sommarstad är Stockholm. För första gången har någon stad petat
ner Göteborg från förstaplatsen på den årliga Sverigebarometern från Reseguiden.se.
Jämförelsesajten har genomfört undersökningen sedan 2008. I årets omröstning deltog
rekordmånga personer, hela 8 144 personer. Den hetaste svenska sommarstaden 2012 blev
Stockholm med bred marginal.
Kronans värde väntas stiga vilket kan få turister att välja bort Sverige. Under ungefär
samma period som kronan var svag har turismexporten ökat kraftig, från 28 miljarder kronor
1995 till 87 miljarder 2010. Den starka krona vi har nu kommer att stärkas ytterligare de
närmaste 10-15 åren, enligt Konjunkturinstitutet. Det kan pressa ner turismomsättningen.

TURISM - Internationellt
Så reser vi år 2020. Teknikstödda reseupplevelser, ”intelligenta” biljetter och ökad fokus på
hälsa och välbefinnande är några områden som spås få stort inflytande över vårt resande.
Dessutom ökar antalet ”bleisure”-resenärer, det vill säga affärsturister som kombinerar jobb
och fritid under resan. Det visar en rapport som tagits fram på uppdrag av Amadeus.
Biografen Nighthawk i stadsdelen Williamsburg i New York vill ge sina gäster en
helkväll. I anslutning till bion finns en bättre matservering med bar och utbudet av film
bygger mer på teman än aktuella storfilmer. Men det som sticker ut är de tre biosalongerna
där varje fåtölj har ett eget bord som man kan äta vid. Upp till 45 minuter innan filmen börjar
tar du din plats för att äta under tiden som en serie kortfilmer visas på bioduken. Konceptet
har blivit en succé.
När kravallerna i Aten ekade under hösten och vintern var intresset för resor till det
krisdrabbade Grekland bottenlågt. Istället valde svenskarna att styra kosan mot det i
jämförelse mer ekonomiskt stabila grannlandet Turkiet. Men intresset för Grekland som
semestermål har nu gått från kyligt till stekhett. Efter en trög vinter ökar nu intresset för
resor till det krisdrabbade Medelhavslandet, samtidigt som Nordafrika alltjämt gapar tomt på
turister efter den arabiska våren.
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Nyligen lyfte den första privatägda raketen Falcon 9 mot Internationella
rymdstationen (ISS). Uppskjutningen ses som en startpunkt för den privata rakettrafik som,
i och med bland annat rymdturismen, spås växa kraftigt de närmaste åren. Bland de platser
som kommit längst i förberedelserna för att bli framtidens stora rymdflygplatser finns New
Mexico i USA och Kiruna.
Skönhetstörstande miljardärer på jakt efter den perfekta plastikoperationen har fått
ett nytt eldorado i Schweiz. En växande ström med skönhetsturister vallfärdar till
chokladlandet. De är kvalitetsmedvetna och förmögna men söker inte vackra alpdalar som
Schweiz traditionella turister. Det är landets sjukvård och skönhetsingrepp som lockar denna
nya turistgrupp, varav många kommer från Ryssland, Kina och Mellanöstern.
Svenskar blir mer och mer intresserade av matresor. Fler svenskar kommer i år att åka
på en matresa än på en skidresa, enligt Forex Bank som även tagit fram en jämförelse bland
dyraste och billigaste matländerna. Av de jämförda länderna hamnar Sverige bland de fem
dyraste. Däremot är USA ett av de mest prisvärda matländerna på en 14:e plats. Billigast är
Peru, följt av Thailand och Kina.
President Barack Obama presenterar en ny turismstrategi. Målet är att öka antalet
utländska turister i USA med 60 procent. Obama har tidigare förklarat att internationell turism
är en nyckelbransch för tillväxt i landet. Förra året besökte 62 miljoner turister USA vilket
genererade intäkter på 153 miljarder dollar.
Ny karta guidar i Oslo. Den nya kartan ”Oslo escape routes” guidar till den norska
huvudstadens konst, arkitektur och alternativa kultur lite vid sidan av Karl Johan och de
vanliga turiststråken. På kartan finns också kul shopping och bra restauranger utmärkta.
Mexikanska Baja California rymmer världens kanske bästa vatten för valskådning. I år har
1 200 födda gråvalskalvar registrerats, vilket är dubbelt så många som föregående
år. Under de två senaste åren har antalet kalvar födda i området sexdubblats. Bäst tid att
spana efter gråvalar i Baja California är februari-april då upp till 20 000 djur finns i trakten.
Storstadsdestinationerna fick ett rejält uppsving redan förra året och i vår har
metropolernas frammarsch fortsatt. Resorna till storstadsdestinationer med avresa under
maj månad ökade med hela 27 procent jämfört med samma månad ifjol, visar statistik från
Ticket. New York är den destination som flest svenskar lockas av. London intar andraplatsen
med en ökning på 29 procent, följt av Barcelona, Paris och Rom.
Strömmakoncernen fortsätter sin expansion genom att ta sig in på den norska
marknaden, i och med köpet av norska Open Top Sightseeing. Redan i år kommer
verksamheten att sprida sig till flera norska städer. Först på listan är Trondheim. Under 2012
kommer verksamheten att omfatta runt tio bussar och omsätta 12 miljoner norska kronor.
Därmed har Strömma Turism och Sjöfart nu etablerat sig i samtliga nordiska storstäder.
Rekordmånga svenskar reser till Polen i sommar. Sommarens fotbolls-EM ger Stena Line
många bokningar på linjen Karlskrona-Gdynia, trots att det svenska landslaget inte ens spelar i
Polen. För Polen är fotbolls-EM bara en avspark för en långsiktig satsning på att locka fler
utländska besökare till landet.
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Den franska campingbranschen slår rekord. Trots dåligt väder i juli överträffades alla
förväntningar förra året. Förra året registrerade Frankrikes 8 600 campingplatser 107 miljoner
övernattningar. Det är tre miljoner fler än 2010, eller en ökning med nästan 3 procent, enligt
de franska campingföretagens organisation FNHPA. Allt fler upptäcker camping och de som
campar är en alltmer skiftande grupp, från tältare till husbilscampare.
Tunisien tror på turiståterkomst. Antalet turister till Tunisien minskade med 2,5 miljoner
till 4,5 miljoner förra året som en följd av oroligheterna i landet. Det är ett stort avbräck för ett
land där turismen står för 6,5 procent av BNP och sysselsätter en halv miljon människor. Bara
jordbruket sysselsätter fler. Strategin för framtiden är att locka fler nationaliteter samt att
bredda utbudet av aktiviteter, från sol och bad till resor kring kultur, öken, spa och golf.

TRANSPORTER – Sverige
Kroatienspecialisten har startat direktcharter från Luleå till Split. Avgångarna kommer
att ske under perioden 12 maj till 16 juni samt 1 september till 29 oktober.
I fjol hade Arlanda 19 miljoner resenärer, och hanterade gods som motsvarar 20
procent av det svenska exportvärdet. Nu pågår arbetet med att ytterligare utveckla
flygplatsen, bland annat ökar behovet av internationella långlinjer.
Stockholms skärgård får en nord-sydlig tvärförbindelse sommaren 2014. Tanken är att
det ska bli lättare för besökare och permanentboende i skärgården att ta sig mellan öarna.
Den borgerliga alliansen har också kommit överens om att behålla skärgårdstrafiken vid
Strömkajen. Det är ännu inte bestämt mellan vilka öar tvärförbindelsen ska gå.

TRANSPORTER – Internationellt
Många lågprisflygbolag använder sig av ”sekundära” flygplatser, eftersom de har lägre
driftskostnader jämfört med mer centrala flygplatser. På så vis kan de hålla biljettpriserna
nere. Men vissa av dessa flygplatser ligger så långt ifrån destinationen att namnen är
direkt vilseledande. Ett exempel är Ryanairs Stockholm Skavsta som ligger mer än tio mil
från centrala Stockholm.
Det anrika lyxtåget Orientexpressen kommer för första gången till Sverige nästa år.
Tågresan startar i Venedig den 8 april och går via Österrike, Schweiz, Tyskland och Danmark.
Den 12 april startar återresan från Stockholm. Det går att åka hela eller dela av sträckan,
tvådagarsturen från Stockholm till Köpenhamn kostar cirka 15 000 kronor för del i en kupé för
två personer. Då ingår bland annat en fyrarättersmiddag som serveras i restaurangvagnen
samt frukost i kupén.
Berlins nya storflygplats Brandenburg, som ska ersätta både Tegel och Schönefeld,
kan inte öppnas förrän i mars nästa år. Ursprungligen skulle den ha öppnat nu i juni, och
så sent som i mitten av maj sades att verksamheten borde kunna komma igång i höst. Berlin
Brandenburg ska till en början hantera upp till 27 miljoner passagerare per år.
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Krisdrabbade SAS vill förnya flottan med 60 flygplan under de närmaste åren. Inom
de närmaste två åren planerar bolaget att göra sig av med sina 38 MD-80 plan. Med start
andra halvåret 2016 väntas 30 nya effektivare Airbus 320 neo köpas in.
Flygjämförelsesajten Skyscanner har frågat 700 resenärer om deras vänskapsvanor
ombord på flyget. 39 procent svarade att de utvecklat vänskapsrelationer under en flygresa.
6 procent har till och med inlett en romans. Men det verkar inte vara en hållbar lösning. Bara 2
procent har idag fortfarande kontakt med den de träffat under resan. Några fler, 3 procent,
svarar att de håller kontakten via sociala medier.
Ett bombhot riktades nyligen mot St. Peter Lines kryssningsfartyg M/S Anastasia.
Färjan låg då vid kaj i Frihamnen i Stockholm. Rederiets personal påbörjade omedelbart
evakueringen av de passagerare som fanns ombord och beslutet var fattat innan polisen kom
till platsen. Rederiet följde sina internationella säkerhetsrutiner och allt fortlöpte lugnt.
Tallink Silja genomför en grafisk förnyelse av sina varumärken Tallink och Silja Line.
Förändringen av bolagets visuella identitet görs för att ytterligare framhäva rederiets
innovativa framtoning. Tallinks varumärke skapades 1989 inom Hansatee, föregångaren till AS
Tallink Group. Silja Lines varumärke skapades 1957. Silja Line förvärvades av AS Tallink Group
2006.
Finnair flyger fyra gånger i veckan till Jekaterinburg i Ryssland, med förbindelser från
Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Flygtiden från Helsingfors är cirka tre timmar, vilket är
halva tiden jämfört med att ta omvägen via kontinenten. Jekaterinburg ligger i hjärtat av
Sibirien, på gränsen mellan Europa och Asien.
Ryanair redovisar en rekordvinst för räkenskapsåret april 2011-mars 2012, men
varnar för att högre bränslekostnader och dystra ekonomiska utsikter sannolikt leder till lägre
vinster framöver. Nettovinsten för perioden blev motsvarande 4,6 miljarder kronor, något
bättre än väntat.
Flygbolaget Direktflyg ökar i Finland och Norge. I början av maj startade Direktflyg en
linje mellan Seinäjoki och Helsingfors i Finland. Och i augusti börjar bolaget flyga BorlängeKarlstad-Oslo. Förbindelsen till Oslo ger direktkontakt med det nav av förbindelser som finns ut
från Gardermoen.
SAS och Apollo har tecknat ett avtal värt 920 miljoner kronor. Det omfattar omkring
4 000 flygningar under årets sommarsäsong från Sverige, Norge och Danmark till över 20
destinationer i Nordafrika och Europa, skriver SAS i ett pressmeddelande. SAS och Apollo
samarbetar sedan tidigare.
Tallink ökade omsättningen under första kvartalet 2012 med närmare 6 procent till
193,8 miljoner euro jämfört med motsvarande period i fjol. Utvecklingen av koncernens
omsättning första kvartalet 2012 ligger i linje med ledningens prognoser. Trots detta har det
rekordlåga bränslepriset inverkat på resultatet då denna kostnad till stora delar raderat de
ökade intäkterna.
Finnair och TAP Air Portugal har startat ett samarbete på sträckan mellan
Helsingfors och Lissabon. Det handlar om tre nonstopflyg per vecka till att börja med.
Flygtiden är lite drygt 5 timmar. För Finnairs del innebär detta att bolaget kan erbjuda
resenärer från Portugal anslutningar till Asiennätet.
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Tallinns hamn ska bli en attraktiv stadsdel för turister och befolkning. Ett nytt
planförslag har presenterats och bygger på att effektivisera hamnområdet för att öka
kapaciteten samt länka samman hamnen med stadskärnan.
På Helsingfors Vantaa Airport kan du numera inte bara byta flyg, utan också böcker.
I Terminal 2 öppnas ett bokbytarrum där du byter din bok mot något du inte läst.
Flyplatsväntan förgylls också med konst. Under 2012 uppmärksammar nämligen nya Artport
Gallery att Helsingfors är designhuvudstad i år.
Flygbolaget SAS totala passagerartrafik ökade i april med 7,9 procent, jämfört med
samma månad 2011. Yielden, intäkten per passagerarkilometer, för SAS och Blue 1 sjönk med
3,8 procent i mars, jämfört med samma månad ifjol.
Lufthansa är intresserat av att köpa TAP som ska privatiseras senare i år. Genom att
ta över TAP skulle Lufthansa stärka sin ställning på den latinamerikanska marknaden, i
synnerhet när det gäller flygningar till Brasilien. Lufthansa har tidigare varit nära att köpa SAS,
som precis som Lufthansa och TAP ingår i flygalliansen Star Alliance.
Finnair fortsätter att spara. Nu läggs en tredjedel av Europatrafiken ut på brittiska Flybe.
Tolv flygplan och 220 anställda flyttar över till Flybe Nordic, ett bolag där Finnair äger 40
procent och Flybe 60 procent.
Förslaget om att bygga en tunnel mellan Tallinn och Helsingfors har många hinder
att övervinna. Bland annat skulle en sådan tunnel kosta runt 3-5 miljarder euro. Redan 2009
mötte idén om en tunnel motstånd då EU nekade Finland och Estland bidrag för att närmare
kunna undersöka saken.

RESETIPSET
Missa inte prisvärda, vackra och vänliga Kroatien! Ryanair flyger direkt till flygplatsen
Rijeka som ligger på ön Krk, den största ön i Adriatiska havet. Krk kallas sedan länge ”Gyllene
ön” tack vare det milda klimatet, sin rika växtlighet och det fantastiska läget i Kvarner-bukten.
Närheten och broförbindelsen till fastlandet gör Krk till en attraktiv och lättillgänglig turistdestination. I staden Krk är vår personliga rekommendation att ta in på Valamar Koralj
Romantic Hotel. Hotellet är 3-stjärnigt men läget, mat & dryck och service är 5-stjärnig. Läs
mer på http://www.valamar.com/romantic-hotel-croatia-koralj

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

Maj
30-3/6

SKÅL Brazil National Congress & National Assembly 2012 - Brasilien (www.skal.org)

31/5

SBTA Vårforum & Årsmöte - Quality Hotel Globe, Stockholm (www.sbta.se)
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Juni
1-3/6

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

1-6/6

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

1/6

The Lobby Tennis Soirée - summer edition - Stockholm (www.thelobby.se)

8/6

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

10-11/6

SKÅL Göteborg Sommarfest - Fjällbacka (www.skalsverige.se)

14-15/6

Swedish Workshop - Malmö (www.visitsweden.com)

20-22/6

HSMAI Summer camp for Revenue Managers - Breda, Nederländerna
(http://hsmaisc.axaco.se/)

Augusti
21-24/8

Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected
Areas - Stockholm (www.mmv2012.se)

26-31/8

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

28-29/8

International Water Resource Economics Consortium - Stockholm
(www.worldwaterweek.org/iwrec)

30-2/9

Matfesten i Skellefteå - Skellefteå (www.matfesteniskelleftea.se)

31-2/9

Båtmässan Allt på sjön - Gustavsberg (www.alltpasjon.nu)

September
4-5/9

Branschforum 2012 - Ericsson Globe, Stockholm (www.branschforum.com)

7-8/9

Flight cruise 2012 - Silja Galaxy (www.flightcruise.se)

9-11/9

Nordeuropea-workshop - Viking Lines M/S Mariella (www.germany.travel)

13-16/9

Nordic Forum - Åbo, Finland (http://nordicforum.su/en)

18/9

Mötestorget - Fotografiska, Stockholm (www.motestorget.net)

Oktober
2-7/10

SKÅL International Congress 2012 - Seoul/Incheon (www.skalkorea2012.org)

3/10

Travel World Öst 2012 - Stockholm Waterfront Congress (www.travelworld.nu)

16-17/10

Eventdagarna 2012 - Svenska Mässan, Göteborg (www.eventdagarna.se)

18/10

Svenska turistgalan 2012 - Stockholm (www.rts.se)

20-21/10

Svenska Golf & Resemässan - Uppsala (www.sgrm.se)

24/10

Se på Finland - Stockholm (www.commagroup.com/english/events.iw3)

25-27/10

EuroCHRIE 2012 - Lausanne, Schweiz (/www.eurochrie.org)

25/10

Seminarium Turism, Resor och Hållbar Utveckling - Stockholm (http://www.fairtravel.se/sv/projekt/turism-resor-och-hallbar-utveckling.html)

26-29/10

Taipei International Travel Fair - Taiwan (http://www.taipeiitf.org.tw/index_e.aspx)
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November
8-10/11

Agora/BTC Congress - Gdansk, Polen (www.balticsea.com)

11-16/11

EUHOFA International Congress - Belgien (www.euhofabelgium2012.be)

18-19/11

StockholmDays - Stockholm (http://stockholmdays.nordicevent.se)

Januari
17-20/1

Matka 2013 Nordic Travel Fair - Helsingfors, Finland (www.matkamessut.fi)

29-30/1

Besöksnäringens ledarforum - Hotel Tylösand, Halmstad (www.visita.se)

Maj
3-5/5

Nordic Outdoor - Svenska Mässan, Göteborg (www.svenskamassan.se)
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