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Sommar 2016
FIN-S Marknad och Kommunikation sammanställer varje månad
de senaste resetrenderna. Du får även vårt personliga ”Resetips”
samt tillgång till vår evenemangskalender. Trevlig läsning!
www.traveltrends.se

KONKURRENSKRAFT – Sverige
AS Tallink Grupp hade rekordmånga passagerare under maj 2016. Totalt blev antalet resenärer
på Tallink Siljas samtliga fartyg 809 296 personer. På rutten mellan Estland – Finland sattes rekord
för maj månad med 459 086 passagerare, 80 582 personbilar samt 18 297 fraktenheter.
Travel News tidigare medarbetare Katarina Myrberg och Urban Lindstedt har startat en
omvärldsbevakningstjänst riktad mot resebranschen. Tjänsten Incheckad.se riktar sig mot
beslutsfattare, researrangörer, resebyråer, hotell, flygbolag och andra reserelaterade företag, och
fungerar som abonnemang med fast pris på 5995 kr/år.
Resandet till storstäder har ökat med 22 procent jämfört med förra sommaren. I sommar är det
framför allt Barcelona som lockar. Bokningarna dit på Ticket har ökat med 24 procent. Andra ”bad
och stad-resmål” som ökar starkt är Lissabon, Nice och Aten.
Kryssningsresandet från Sverige fortsätter växa. 350 000 nordbor beräknas ge sig ut på
kryssning, varav 85 000 från Sverige, som utgör 24 procent av marknaden.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Airbnb ska inte bara sälja boende till resenärer, utan även erbjuda utflykter och aktiviteter.
Tanken är att para ihop värdar med gäster för olika typer av utflykter, aktiviteter och idrott.
Näringsdepartementet satsar 28 miljoner kronor mellan 2016 till 2019 på den internationella
marknadsföringen av Sverige som designland. Uppdraget ges till Visit Sweden i samarbete med
näringslivet inom design, mode och arkitektur.
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Över hälften av rutterna i Svenskt flygprisindex är billigare än någonsin. Det har aldrig varit så
billigt för svenskarna att flyga till Kina eller Rio de Janeiro. Även rutterna till Sydney och Tokyo är
rekordbilliga och samma utveckling syns i Europa. Detta tack vare låga oljepriser.
Amadeus har tillsammans med Boston Consulting Group (BCG) lanserat en mobilapp för
hantering av resplaner för konsultföretagets medarbetare över hela världen. Mobilappen
MyBCGTrip har utvecklats av BCG tillsammans med Amadeus för att underlätta affärsresandet
bland företagets anställda.
Antalet gästnätter i Stockholm växer snabbast i Europa. I år har Stockholm klättrat två
placeringar, från plats 13 till plats 11, på Internationella ECM Benchmarking Reports lista som
mäter hur turismen i Europas städer utvecklas. Av 121 städer i Europa går Stockholm i år om stora
städer som Hamburg och Amsterdam i antal gästnätter.

HOTELL – Sverige
Quality Hotel Friends i Solna kammade hem förstapriset när Choice Hotels International utsåg
världens bästa Quality-hotell. Hotellet stod i konkurrens mot 1700 andra Quality-hotell världen
över.
Hotellkedjan Elites storsatsar i Hagastaden i Stockholm. Elite Hotel Hagaplan kommer att ligga
nära den planerade tunnelbanestationen och i anslutning till huvudentrén till Nya Karolinska
Solna. Det här är en av de hetaste tillväxtplatserna i landet.
Det knappt två år gamla HTL-konceptet ska profileras om till Scandic. Koncernen anser att det
egna varumärket är så pass starkt och ekonomin så pass stabil att man gynnas mer av det.
Sveriges campingplatser har fått sina anläggningar klassificerade och landets campingälskare kan
glädja sig åt ännu en 5-stjärnig anläggning, Hafsten Resort och Camping i Bohuslän. De
campingplatser som nu har 5 stjärnor har alla pool, restaurang, butik och en mängd arrangerade
aktiviteter.

HOTELL INTERNATIONELLT

Accor Hotels lanserar ett eget Apple tv-program som innebär att gäster får tillgång till bilder på
anläggningarna samt information om hotellens tjänster, aktiviteter och erbjudanden via en digital
världskarta.
TUI Group säljer hotellgrossisten Hotelbeds till Cinven Capital Management och Canada Pension
Plan Investment Board för 11 miljarder kronor.
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Familjeföretaget Carlson säljer sin hotelldel till den kinesiska jätten HNA Group. Affären
omfattar även Rezidor, som till 51,3 procent ägs av Carlson Hotels. Affären kan öppna möjligheter
för Rezidor i Kina och göra Sverige mer attraktivt för kinesiska resenärer.

RESEBYRÅER
Främsta skälet till att åka utomlands på sommaren är för att man vill solsäkra semestern. Det
svarar nästan 7 av 10 i Vings resepanel, där 5468 personer har svarat på frågor om sina
semestervanor. 6 av 10 åker också utomlands för att slippa alla krav och måsten hemma. 4 av 10
vill ha nya upplevelser och möta en annan kultur.
American Express Global Business Travel köper det finländska travel management-bolaget SMT
av Finnair. Dotterbolaget SMT bedriver travel management samt mötes- och eventservice till
kunder i hela Finland.
Allt fler väljer att stilla solsuget under hösten. Bokningarna av höstresor har hittills ökat med
omkring 30 procent jämfört med fjolåret, enligt statistik från Resia. Många bokade sommarresan
tidigt i år.

HÅLLBARHET

Indien tar ett steg mot förnyelsebara transporter. Järnvägsföretaget North Western Railways
genomför sina första tester med solpaneler på ett av sina tåg. Dieselloket kommer knappast att
sättas ur drift efter den gröna milstolpen, men undersökningar visar att dieselanvändningen kan
minska upp till 90.000 liter per år och därmed minska utsläppen av koldioxid med mer än 200 ton.
Sigtuna och Arlandas hotell har beräknat klimatpåverkan på utvalda matråvaror. Beräkningen
visar att maten har större klimatavtryck än energi, tjänsteresor och tvätt tillsammans.

TURISM – Sverige
Halmstad har utsetts till Sveriges bästa golfstad enligt tidningen Svensk Golfs läsare. Under maj
arrangerade tidningen en stadskamp där golforter ställts mot varandra. Halmstad blev vinnaren i
final mot Västerås.
TURISM – Internationellt
Sverige fortsätter vara ett populärt resmål för utländska turister även utanför högsäsongen.
Övernattningarna från utlandet ökade med 8 procent mellan januari och mars. Enligt Visit Sweden,
som marknadsför Sverige som resmål utomlands, är det främst natur och livsstil som lockar
turisterna.
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Turister vallfärdar mer och mer till den thailändska paradisön Koh Tachai. På grund av förstörelse
orsakad av turism stänger myndigheterna ön på obestämd framtid för att ge naturen en möjlighet
att återhämta sig.

TRANSPORTER – Sverige

Pilotstrejken i juni blev kostsam för SAS. Notan som SAS betalar för den fyra dagar långa
pilotstrejken landar på 20 miljoner kronor per dag.
Taxitjänsten Uber lägger ner sin lågpristjänst Uberpop i Sverige efter att ett flertal av bolagets
åkare har dömts för svarttaxiverksamhet. Uber hävdar att det rört sig om en samåkningstjänst.
MTR Express ingår partnerskap med SAS EuroBonus vilket innebär att MTR Express kunder
kommer att kunna tjäna EuroBonus-poäng på sina tågresor.
Den nya container- och ro-rohamnen strax norr och Nynäshamn får börja byggas. Stockholm
Norvik Hamn kommer få stor betydelse för varuförsörjningen i Stockholm och Mälardalsregionen.
Byggtiden är drygt tre år och hamnen kommer stå färdig runt årsskiftet 2019/2020.
Under sommarhalvåret 2016 beräknas 240 kryssningsfartyg besöka Stockholms hamnar.
Resenärerna som främst kommer från Tyskland, USA, England och Italien spenderar ca en halv
miljard kronor i Stockholm på hotell, restauranger, sevärdheter och shopping.

TRANSPORTER – Internationellt

I juni invigdes tågtunneln Gotthardbas som kortar resandet mellan Zürich och Milano med en
timme. Tunneln är 57 kilometer lång och är världens längsta tågtunnel, då japanska Serikatunneln
är 53,8 kilometer. I Gotthardbastunneln går två spår i varje riktning och 200–250 tåg ska kunna
passera varje dag, i hastigheter upp mot 250 kilometer i timmen. Bygget kostar 100 miljarder
kronor.
Tack vare Finnairs nya linje till Fukuoka har Helsingfors tagit över positionen som Europas
största flygplats sett till flest destinationer i Japan: Tokyo, Nagoya, Osaka och Fukuoka. När det
gäller antalet avgångar till Asien är Helsingfors flygplats idag den femte största i Europa.
Ryanair introducerar den nya biljettypen Leisure Plus. Samtidigt uppgraderas priskategorin
Business Plus. Nya Leisure Plus erbjuder enligt Ryanair passagerarna prioriterad ombordstigning,
platsreservation och ett incheckat bagage på max 20 kilo.
Amerikanska flygbolag öppnar i höst linjer till Kuba. Beskedet kom från amerikanska Department
of Transportation (DOT). Flera flygbolag är redan i startgroparna för att inleda reguljära flygningar.
Sedan det amerikanska handelsembargot trädde i kraft 1962 har inga amerikanska flygbolag
trafikerat Kuba.
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Midsommarkryssningar till Åland är allt populärare, visar färsk bokningsstatistik från Viking Line
72 procent fler har bokat midsommarhelgens kryssning jämfört med motsvarande tidpunkt 2015.
Samtidigt har även bokningarna till de snabbaste Ålandsresorna som går från Kapellskär till
Mariehamn närmare fördubblats inför årets midsommarhelg, jämfört med veckan innan
midsommar i fjol.

RESTAURANG & MAT
Svenska restauranger tillhör de högst rankade i Europa, enligt Opinionated About Dining (OAD)listan lanserad av en av världens mest kända matbloggare Steve Plotnicki. Bland de 100 bästa är
sex svenska. Såväl Fäviken Magasinet som Daniel Berlin Krog och Frantzén finns högre upp på
listan än Nordens första trestjärniga krogar Maaemo i Oslo och Geranium i Köpenhamn. Fäviken
Magasinet landar på plats 4.

Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis Inträde

Vårt solsäkraste golftips - Malaysias varma väder gör golfspel till en angenäm sysselsättning året
om. Utöver ett spektakulärt landskap erbjuder över 200 golfbanor bästa möjliga förutsättningar
för en oförglömlig golfupplevelse. Bara 30 minuter från Kuala Lumpurs internationella flygplats
finns golfbanan Palm Garden Golf Resort som är känd för att vara utmanande och extremt snabb.
Vår favorit - värd att testas! It´s time to be inspired! Se mer på www.malaysia.travel.
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20-26/6 Mötesindustriveckan, London, England
15/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
7/10 Skål Helsinki 80 År, Helsingfors, Finland
19-20/10 9th Baltic Sea Tourism Forum, Pärnu, Estland
29/10-2/11 Skål World Congress, Monaco
2017





20-22/1 Resemässan Matka, Helsingfors, Finland
2-5/2 Balttour, Riga, Lettland
12-14/5 Stockholm Travel Show på Djurgården, Stockholm
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