1

Augusti 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
Remote Tower ska säljas internationellt av SAAB och LFV. Sverige är först i världen med att ha en
fullt arbetande, fjärrstyrd flygledning. Intresset för tekniken (Remote Tower) är starkt
internationellt och därför går SAAB och LFV ihop för att sälja den utomlands och utveckla världens
flygplatser.
TUI Nordic/Fritidsresegruppen säljer Tema-Resor till Jambo Tours. Tema-Resor avviker från TUINordics/Resegruppens fokus på paketresor med sina skräddarsydda, reseledarledda resor. TUI
Nordic/Fritidsresegruppen kommer som återförsäljare att fortsätta sälja en del av Tema-Resors
programutbud.
Swedavia byter reklambyrå. Swedavia har brutit samarbetet med reklambyrån Åkestam Holst och
inleder nu ett nytt med Tomorro. Tomorro är en mindre reklambyrå som Swedavia hoppas ska
vara snabbare och flexiblare. Kontraktet är på 1 år, med möjlighet att förlängas 1 år i taget i max
fem år.
Svenska företags affärsmöjligheter hotas då affärsluncherna blir allt färre. Enligt en
undersökning utförd av Bookatable, har de svenska affärsluncherna minskat drastiskt i antal sedan
1980-talet. Budgetåtstramningar samt tidsbrist resulterar i att allt fler skippar affärsluncherna helt
och hållet. En avgörande del av de deltagande i Bookatables undersökning uppger att
affärsluncher är ett bra sätt att hitta nya affärsmöjligheter på.
Destination Gotland får konkurrens av Gotlandsbåten. För första gången på 49 år råder
konkurrens på båtresor mellan fastlandet och Gotland. Gotlandsbåten utmanar med lägre priser
på sträckorna Nynäshamn-Visby samt Västervik-Visby. Gotlandsbåtens första turer avgick varje
helg under april och sedan juni avgår båtar varje dag.
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Telenor slopar roamingavgifter och lanserar ny tjänst. Som första operatör i Sverige har Telenor
slopat roamingavgifterna i EU och EES. Det innebär att Telenors kunder kan surfa, ringa och sms:a
till samma pris på utlandssemestern som hemma. I samband med det lanseras Telenor Explore, en
site som funkar i såväl mobil som surfplatta. Siten rekommenderar bästa ställe att besöka just nu,
beroende på var man befinner sig, hur vädret ser ut samt om det är något evenemang på gång.
Birka Cruises förlänger sina öppettider. Från och med den 19 september kommer det att vara
möjligt att kontakta Birka Cruises per telefon fram till 21.00 alla dagar i veckan. Birka Cruises blir
även det första rederiet att erbjuda snabbussar på samtliga anslutningslinjer. Den 1 september
kommer de nya snabbussarna att börja gå.
Skavsta satsar på att växa – vill bli som Arlanda. I ett investeringsprojekt på 50 miljoner, varav
hälften kommer från EU, satsar Skavsta flygplats på att utvecklas och moderniseras. I första hand
ska ILS-systemet uppgraderas till Cat 3. Skavsta blir då tredje flygplats i Sverige med det nya
systemet, efter Arlanda och Landvetter. Det nya ILS-systemet ska göra det möjligt att ta emot flyg
oavsett väder.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt

American Express köper Finnairs dotterbolag. Efter ett 27 år långt samarbete, köper American
Express SMT av Finnair. Intresset för bolaget kommer av SMT:s förstklassiga kundservice samt hur
kunniga de är inom den finska marknaden. Ett av American Express mål med uppköpet är att
förbättra sin kundservice.
Thomas Cook firar 175 år. Thomas Cook, det första bolaget att sälja paketresor, fyllde den 5 juli
175 år. Under sitt första år arrangerade Thomas Cook resor med tåg mellan Leicester och
Loughborough i Storbritannien. Idag är Thomas Cook ett internationellt företag med 22 000
anställda och har verksamhet i 15 olika länder.
James Cameron i samarbete med Tourism New Zeeland. Den världskända regissören James
Cameron och hans fru Suzy Amis Cameron har tillsammans rest runt South Island i helikopter, i
kajak, till fots och på cykel, för att skapa en storslagen film om landets skönhet. Filmen presenterar
Nya Zeelands vackra naturupplevelser i mäktiga bilder och hoppas locka många nya turister till
landet.
Skistar öppnar flyglinje mellan Sverige och Norge. Vid sina anläggningar i Sälen i Sverige och Trysil
i Norge, har Skistar påbörjat arbetet med att bygga flygplatser och förbereda för sin nya satsning.
Flyglinjen ska göra det lätt för skidåkare att ta sig från den ena anläggningen till den andra. Arbetet
beräknas vara klart i december 2018 och kommer att kosta Skistar ca 678 miljoner kronor.
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HOTELL – Sverige
Hesselby Slott får 130 nya hotellägenheter. Målet med utbyggnaden är att nå ut till nya
kundgrupper och att slottets faciliteter ska användas på ett effektivare sätt. Hotellägenheterna ska
även kunna hyras ut till konferensgäster och verksamhetens nivå ska kunna anpassas efter
förfrågan. I nuläget har Hesselby Slott 68 hotellrum.
Quality Hotel Winn öppnar i Haninge i höst. Nu är det snart dags att öppna igen, som en del av
Haninges nya, levande stadskärna. Quality Hotel Winns ambition är att skapa ett hotell som är
levande dygnets alla timmar och som är anpassat till alla. Bland annat byggs en vinterträdgård där
allt från trubadurer, till DJ:s och till stand-up komiker kommer att uppträda. Hotellet ska fungera
som en mötesplats där alla ska kunna hitta någonting.
Tredjepartssajter gör det lätt för prostituerade att boka hotellrum. Hotell som är anslutna till
tredjepartssajter så som Booking.com tvingas ta emot gäster de vet är prostituerade och som
kommer att använda rummet till att sälja sex. Hotellen kan inte neka dessa bokningar eftersom
Booking.com vägrar att ta bort reservationer från gäster så länge det inte finns en direkt
polisanmälan mot dem. Eftersom det varken är olagligt att vara prostituerad eller att sälja sex, är
det svårt för hotellen att göra någonting.
Radison Blue Strand Hotel guidar runt i det finaste av Stockholm. I sommar har Radison Blue
Strand Hotel startat projektet TrueStockholmLocal, ett projekt där gästerna erbjuds guidade turer
runt om i staden av en lokalguide. Allt från joggingrundor till restauranger och barer finns med på
turen, varav många är ställen som inte finns med i guideböckerna.
Sleepingfox Hotel Group AB tar över Hotel Dalecarlia AB. Anläggningen, på hundra rum,
konferensavdelning, spa samt restaurang och bar, ligger i Tällberg med utsikt över sjön Siljan.
Hotellets VD, Anna-Louise Gustafsson, säger att hon ser fram emot att samarbeta med de nya
ägarna och att tillsammans utveckla hotellet.
Coor Konferens öppnar ny mötesanläggning den 1 september. De nya lokalerna ligger på
Linnégatan 14 i Stockholm, nära Östermalmstorg. Ambitionen med TCO-Huset Linnégatan 14 är att
ha en lokal närmare centrum, närmare Coor Konferens gäster.

HOTELL INTERNATIONELLT

Airbnb inbjuder dig till att övernatta i en taxi i New York City. För $39/natt kan nattgäster nu
glömma dyra hotellrum och checka in i taxin som står parkerad i stadsdelen Long Island City, nära
Queen’s. Bilen rymmer en dubbelsäng, är utrustad med AC och gästerna möts av färsk frukt och
fina blommor när de anländer. En liten campingtoa finns, men ingen dusch. Nattgäster får en lista
över gym dit de kan gå och duscha.
Nordiska hotell några av de dyraste i Europa. Reykjavik toppar listan som dyraste hotellnatten i
Norden, med sitt genomsnittliga pris på 2 350 kr/natt. På listan över dyraste hotellstad i Europa
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ligger Reykjavik trea, under Genève på 2 472 kr/natt och Monte Carlo på 3 549 kr/natt. Näst dyrast
i Norden är Köpenhamn, där en hotellnatt normalt kostar 2 022 kr/natt. Köpenhamn placerar sig
som nummer fyra på Europalistan.
AccorHotels Sofitel öppnar nytt hotell i världsarvsstaden Luang Prabang, Laos. I Luang Prabang
ligger ett hundraårigt presidentpalats, som har rustats upp till sin forna glans. Det är i dessa lokaler
som AccorHotels har upprättat ett hotell med 25 sviter. Palatset ligger i en tropisk trädgård och
alla sviterna har en egen del av den. Sviterna är alla utrustade med ett stort badkar eller en privat
pool. Spa-behandlingar med klassiska healingtekniker och lokalproducerade ekologiska produkter
erbjuds.
Accor Hotels förvärvar FRHI Hotels & Resorts. Med FRHI Hotels & Resorts tar Accor Hotels över
varumärkena Fairmont, Raffles och Swissôtel och blir med det ledande inom den globala
lyxhotellmarknaden. Genom förvärvet ökar Accor Hotels sin närvaro i Nordamerika; världens
största och mest inflytelserika konsumentmarknad.

HÅLLBARHET

Naturkompaniet donerar 1,5 miljoner till olika frilufts- och naturprojekt. Varje år donerar
Naturkompaniets medlemsklubb 1 % av medlemmarnas bonus till utvalda projekt rörande natur,
miljö och friluftsliv. Medlemmarna får lämna in förslag och rösta på vem och vad pengarna ska gå
till. Tidigare har alla pengarna gått till ett projekt varje år, men i år fördelas de på nio olika projekt
och organisationer. Allra mest får Min Stora Dag, en organisation som riktar sig till svårt sjuka barn
och unga.
Sveaskog lovar att bruka skogarna runt Tiveden mer besöksvänligt. Laxå kommun och flera
turistföretag i området har kämpat länge för att Sveaskog ska föra ett mer skonsamt skogsbruk
runt Tivedens nationalpark. Cirka 100 000 turister besöker årligen Tivedens skogar och oron är
stark att hyggena som lämnats efter skogsbruket ska skrämma bort alla. Nu har Sveaskog, som
äger ca 80-90 % av skogarna, lovat att använda ett så kallat adaptivt, anpassat skogsbruk.
Gemensam EU-skatt kan införas på flygbiljetter. Vid flera tillfällen har enskilda länder försökt
införa nationell skatt på flygbiljetter, men alla har möts av protester från länder som inte vill ha
skatt på flygbiljetter. Forskare inom EU-projektet FairFax föreslår en gemensam skatt, som ska
gälla hela EU. Det ska lösa tvisterna länderna emellan och därmed förhindra att länderna
konkurrerar med skattenivåer.
Destination Gotland erbjuder snabbladdning av elbilar i samarbete med CLEVER. Vid Destination
Gotlands färjelägen i Nynäshamn och Oskarshamn öppnar laddningsstationer där resande med
elbil har möjlighet att ladda batteriet. Samarbetet är en del i Destinations Gotlands plan om att
göra Gotland mer miljövänligt och tillgängligt. Att ladda från tomt batteri till 80 % tar cirka 30 min.
Golf kan komma att inkluderas i friskvårdsbidraget. Skatterättsnämnden har lämnat ett
förhandsbesked i vilket det står att golf kan komma att inkluderas i friskvårdsbidraget. Enligt
nämnden kan golf klassificeras som enklare form av motion eller friskvård och att det därför ska
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räknas in i den skattefria personalvården. Beslutet kan innebära att golfandet i Sverige ökar, vilket
beräknas öka turismintäkterna.
South African Airways först i Afrika med plan drivna på biobränsle. En linje mellan Johannesburg
och Kapstaden blev den allra första på den afrikanska kontinenten att köras på biobränsle.
Bränslet är gjort på en olja som är framtagen ur frön och blommor från plantan Solaris, som är en
form av nikotinfri tobak. Linjen är en del av Project Solaris; ett projekt som har målet att i
framtiden driva alla South African Airways plan på biobränsle.

TURISM – Sverige

Naturen lockar turister till Sverige. Enligt undersökningar gjorda av VisitSweden är det Sveriges
naturområden, sjöar och norrsken som turister vill uppleva. Efter det kommer upplevelsen av
kultur och lokal mat. Den kinesiska sökmotorn Baidu visar att de allra flesta sökningarna på Google
om Sverige görs i Tyskland och att det är fiskeställen tyskarna är ute efter.
Resklubben Dreamtrips öppnar kontor i Sverige. Klubben startade 2005 i USA och har idag över
500 000 medlemmar. Dreamtrips mål är att erbjuda bra, billigare resor till sina medlemmar.
Genom att betala en medlemsavgift och handla hos företag som är partners till Dreamtrips, samlar
medlemmarna poäng som sedan kan användas till resor. Partnerföretagen finns i alla de 29
medlemsländerna, så det är inte bara i hemlandet det går att samla poäng.
Midsommarkryssningar med Viking Cinderella ökade kraftigt i popularitet. Viking Cinderella hade
72 % fler bokningar till kryssningsturen över midsommar i jämförelse med året innan. Dessutom
har antalet midsommarbokningar med de snabba kryssningarna mellan Kapellskär och Mariehamn
nästan fördubblats i jämfört med i fjol.
Stockholm klättrar på listan över Europas populäraste destinationer. Stockholm har klättrat från
plats 13 till plats 11 på Internationella ECM Bechmarking Reports lista över hur turismen utvecklas
i Europa. Även på listan över gästnattstatistik klättrar Stockholm; från plats 22 till 21. Av de 25
städerna i topp har Stockholm (13,5 %), den största tillväxten.
Östersund blir värld för årets SZ-DAY. SZ-DAY är en utställning och tävling för unga designers
världen över. Utställningsföremålen är allt ifrån experimentella hantverk till samhällsutvecklande
arkitektur och totalt deltar cirka 75 deltagare, i en tävlan om 18 priser. Som medlem i UNESCO
Creative Cities Network har Östersund fått äran att vara arrangör och eventet kommer att hållas i
Exercishall Norr i september.
Svenskarna spenderar mest pengar på semesterresor av alla i Europa. Enligt Ferratums
Sommarbarometer 2016 spenderar svenska hushåll 41 % av sin disponibla inkomst på
semesterresor. Dryga 20 % av pengarna går till resor inrikes, knappa 14 % till utlandsresor och 13
% till sociala aktiviteter. Spanjorerna slår Sverige när det gäller utlandsresor, men sina 14 %. Trea
på listan, med 12 % kommer Danmark.
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175 miljarder satsas på ny turismanläggning i Idrefjäll. På Idre Himmelsfjäll ska en ny
turismanläggning byggas. Med sin skidanläggning, sina restauranger, affärer och andra
underhållningsinrättningar samt sina upp till 10 000 bäddar, är anläggningen Sveriges största
satsning i fjällvärlden på årtionden.
Säfsen populärare än någonsin i sommar. Skidorten Säfsen rapporterar att deras
sommarbeläggning är 17 % högre än den var under samma period i fjol. Både fler svenska samt
fler utländska familjer har bokat in sig runt Säfsen. Efterfrågan är dessutom hög både före och
efter de mest populära semesterveckorna.
Svenska skolan på Gran Canaria och Fritidsresor i nytt samarbete. Svenska familjer som vill resa
utanför skolloven, eller vars barn behöver tillbringa en extra vecka i skolan, har nu möjlighet att
kombinera resa och skola. I Bahia Feliz och San Augustin på Gran Canaria kan skola väljas som
tillval för barnen under semesterresan. Skolan är godkänd av Skolverket och inspekteras av
Skolinspektionen, vilket betyder att skolplikten temporärt går att flytta till Gran Canaria under
semestern.
Sälen säljer flest liftkort. Under säsongen 2015-2016 ökade försäljningen av liftkort med 6,2 %, till
1 380 miljoner kronor, enligt SLAO. Det betyder att förra vintern var den bästa någonsin sett till
omsättningen.
Svenskarnas billigaste semestermål ligger i Sydostasien. Enligt Forex undersökningar är de allra
billigaste semestermålen för svenskarna länder i Sydostasien, så som Kambodja och Vietnam,
räknat efter Sveriges index på 100. Priserna i de länderna ligger på cirka 70 % av Sveriges. Dagens
PS har undersökt priserna i Baltikum, som också har lägre levnadskostnader än Sverige. I Lettland
är levnadskostnaderna häften så höga som i Sverige, Litauen har index 47 och Estland 65 i
jämförelse med Sveriges 100. Finland är cirka 10 procent billigare än Sverige, medan Danmark och
Norge båda är dyrare.
Uppkoppling på resan viktigt för svenskar. Var tredje svensk lägger upp bilder på sociala medier
under sina semesterresor. Många säger att de gör det för att skryta inför sina vänner och följare.
Bland svenskar är Facebook den största plattformen, enligt en undersökning av Hotels.com. I
åldersgruppen 18-59 uppger 70 % att de använder Facebook på resan.
Alcatraz öppnar i Luleå. Döpt och inspirerat efter det kända fängelset i Los Angeles, öppnas ett
nytt äventyrscenter i Luleå nästa år. Det kommer att innehålla gokart, paintball, lasergame,
radiobilar och ett stort antal celler för Prison Island. Det kommer också att finnas spa,
konferenslokaler, foodcourt, caféer, restauranger och mässlokaler. Centret ökar intresset för att
turista i Luleå med omnejd.

TURISM – Internationellt

Islands EM-framgång förväntas locka ännu fler turister till landet. Turismen till Island har ökat i
snabb takt bara de senaste åren. För två år sedan hade Island en knapp miljon utländska besökare
och i fjol 1,3 miljoner. Turismen är nu en större valutaintäkt än fisket och efter det isländska
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herrlandslagets framgång i EM tros turismen öka ännu mer. Estrid Brekkan, Islands ambassadör i
Sverige, säger att man ska utveckla infrastrukturen och jobba på att uppmärksamma mindre kända
turistmål, för att utvidga vyerna från Gulfoss och Geysir.
Kinas nya glasbro har redan slagit många världsrekord. Närmare bestämt tio. I nationalparken
Zhangjiajie i södra Kina sträcker sig en glasbro mellan två klippavsatser, högt, högt över marken.
Med sina 450 meter i längd och 300 meter i höjd över jorden, tar bron rekord för både högst
belägna, samt längsta, glasbro i världen. Rekordet för världens längsta bungyjump är satt från
denna nya, skinande glasbro.
Längre visumfria resor till Kina på gång. För de som ska resa vidare till ett tredje land, har det varit
möjligt att få visumfrihet i landet i 72 timmar. Visumfriheten gäller på sträckan Stockholm-Beijing
och vid ankomst i Beijing ingår snabbspår till egen passkontroll. Kina planerar nu att utöka tiden till
144 timmar, alltså nästan 6 dagar. Det är fortfarande förutsatt att man reser vidare till ett tredje
land när tiden gått ut, vilket till exempel kan vara en mellanlandning på vägen hem.
Finska Lappland lockar europeiska skidturister. Att ha skidsemester i norra Finland har blivit allt
populärare och flera flygbolag jobbar på att det ska bli lättare att ta sig dit. Nya flyglinjer startar
från flertalet destinationer runt om i Europa, däribland Frankfurt, Düsseldorf och London. Flygen
planeras lyfta för första gången under vintern 2017, för avfärd mot Rovaniemi eller Kittilä.
Malta inför turistskatt. Myndigheterna har från den 1 juni 2016 infört en miljöskatt på alla de
maltesiska öarna. Miljöskatten betalas på plats direkt till hotellet och ligger på ca EUR 0,50/person
över 18 år/natt, dock max EUR 5/person/vistelse.
Brexit stoppar svenska affärsresenärer. Resegeometris återkommande kvartalsundersökning
State of The Business Travel Market genomfördes i samband med britternas omröstning i frågan
om att lämna EU eller inte. Innan valet fått ett resultat gick det att konstatera att svenska företag
tänkte dra ned på sitt affärsresande på kort sikt. Efter valet svarade 28 % fler av företagen att
resorna till Storbritannien i framtiden blir färre.
Turkiet förlorar turister. Efter bombdåden i Istanbul och Ankara, har turismen till landet minskat.
Flera hotell har tvingats stänga, eftersom de inte har tillräckligt med gäster. 3,2 miljarder euro är
uträkningen för hur mycket Turkiet förlorat hittills på den minskande turismen från väst. Turkiet
hoppas nu på att ryssarna istället ska våga besöka landet, då relationen mellan Turkiet och
Ryssland blivit bättre på senare tid.
Turismen i Israel går mot en ljusare framtid. På grund av terrornärvaron i landet har strömmen av
turister till landet minskat mycket. Från Ryssland kom 25 % färre besökare det senaste året och
från Italien 19 % färre. Men efter de nya bestämmelserna kring hotellutveckling, har
hotellmarknaden blivit hetare bland investerare och förväntas växa. Från Tyskland, Storbritannien
samt Frankrike har antalet besökare i Israel ökat. Under 2015 ökade antalet tyska turister med
cirka 20 % och franska med 18 %.
Dubai och Beirut blir allt populärare resemål. Sedan förra året har svenskarnas bokningar till
Dubai ökat med 119 %, den största ökningen av alla. Även till Beirut har den svenska turismen ökat
enormt, med 95 %. Även Nice har ökat mycket i popularitet, enligt Travellinks undersökning.
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Spanska Lowcosttravelgroup/Lowcostholidays i kris. Lowcosttravelgroup har ställt in betalningar
med förklaringen att deras försäljning minskat efter Brexit. Totalt drabbas cirka 100 000 resenärer.
Eftersom den svenska resegarantin inte gäller det spanska bolaget, kan svenskarna hamna att
betala för hotell och resa igen.
Air New Zeeland skapar en ny säkerhetsvideo i Hollywood-anda. Air New Zeeland har hittat ett
eget koncept för att få passagerarna att titta på filmklippet med säkerhetsinformation ombord.
Istället för att ha en standardiserad video med okända karaktärer, sätter de in informationen i en
värld som de flesta känner till. Deras första film, med karaktärer från the Hobbit blev otroligt
populär och nu har en ny video haft premiär. Den går under namnet ”Safety in Hollywood” och
inkluderar kända namn så som Anna Faris och Rhys Darby.

TRANSPORTER – Sverige

Waxholmsbolagets Nord/Sydlinjen tillbaka för sitt andra år i Stockholms ytterskärgård. Under
förra säsongen, linjens allra första, reste 13 000 resenärer med någon av de tre båtar som
trafikerar rutten. Linjen består av tre delsträckor, Arholma-Stavsnäs, Stavsnäs-Utö och Utö-Ålö. Vid
bryggorna på vägen kan man byta till andra linjer i Waxholmsbolagets drift. Från Ålö är det sedan
möjligt att fortsätta med en annan båt till Nynäshamn.
Försvarsmakten åter intresserade av Eskilstuna flygplats. Flygplatsen byggdes ursprungligen till
Flygvapnets förfogande, men har genom åren också används av ambulansflyg, ett fåtal charterflyg,
samt linjetrafik till Malmö. Nu intresserar sig Försvarsmakten åter igen för flygplatsen eftersom
säkerhetsläget förändrats och det finns ett driv att återställa försvarskapaciteten till vad den
tidigare varit. Varken Barkarby eller Tullinge flygflotta finns kvar och alltså är F20 på Ärna utanför
Uppsala den närmaste militära flygbasen till Stockholm. Detta kan komma att göra Eskilstuna
flygplats strategiskt viktig igen.
SAS har sålt sina sista andelar i Widerøe . Investeringsföretaget WF Holding köpte SAS resterande
20% i Widerøe den 30 juni i år. WF Holding hade 2013 köpt 80% av Widerøe och är nu ensamma
ägare av företaget.
Strejken kostade SAS 80 miljoner kronor. Piloternas fyra dagar långa strejk beräknas ha kostat
SAS ca 20 miljoner kronor per dag. Inte inräknat i det är pengarna som sparades på bränsle som
inte användes under de dagarna, samt landningsavgifter som inte behövde betalas. SAS vet inte
hur mycket charterbolagen som flyger med dem kommer att kräva i ersättning. Enligt beräkningar
från TT borde strejken hamna på cirka 125 miljoner totalt.
Taxi Stockolm erbjuder sina kunder service på 28 språk. Stockholm besöks årligen av turister från
hela världen, varav många varken kan tala svenska eller engelska. Taxi Stockholm vill göra
Stockholm mer tillgängligt och samtidigt använda sig av de språkresurser som finns bland de
anställda. Därför erbjuds nu möjligheten att boka en taxi med en chaufför som talar ett specifikt
språk.
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Nextjet byter ägare. Svenska HKF Resor AB och Höga Kusten Flyg AB har ägt Nextjet sedan 2012.
Nu övertar finska Katternö AB och Air Åland AB varumärket Höga Kusten Flyg AB samt
Nextjetkoncernen (Nextjet Sverige AB, Nextjet AB och Sweports AB). VD Magnus Ivarsson samt en
av Nextjets grundare kvarstår som ägare.
Swebus erbjuder nu låsbara bagageutrymmen. För 49 sek per kolli finns nu möjligheten att
förvara värdefullt bagage så som instrument och datorer i låsbara utrymmen. På varje buss finns
sex låsbara skåp. Vid pålastning lämnas det värdefulla bagaget till chauffören, som låser in det.

TRANSPORTER – Internationellt

Holländska Otravo köper resebyrån Flygstolen Nordic AB. Planen är att utveckla Flygstolen till
Nordens största resebyrå. Otravos mål är att bli ledande inom europeisk online travel och man vill
i framtiden köpa fler digitala resebolag. Flygstolen Nordic AB är den första internationella
satsningen.
Tallinks nya, miljövänligare LNG-fartyg Megastar är nu döpt. Med på dopet på Åbovarvet fanns
Megastars gudmor, Finlands förra president Tarja Halonen. Fartyget kommer att klara de nya
kraven för ECA-området, med smartare utformat skrov som minskar bränsleåtgången. Dessutom
går hon på det hållbarare bränslet flytande naturgas (LNG). Megastar är inte bara förbättrad ur
miljösynpunkt, utan även i logistik och komfort. Till exempel kommer bilar nu att kunna åka ut och
in på två plan samtidigt, för att underlätta för en smartare lastning.
Finnair och BRA startar ny flyglinje mellan Umeå och Helsingfors. Den 1 september avgår linjens
allra första plan och biljetterna är redan bokningsbara. Planen har 50 stolar och planeras avgå från
Umeås flygplats klockan 12.10 varje vardag. Linjen underlättar för de som sedan vill resa vidare till
länder i Asien från Helsingfors.
Isländska Wow Air startar en ny linje till New York. Planen flyger dagligen mellan Keflaviks
flygplats och Newark, utanför New York City. Wow Air har sedan tidigare flera destinationer i
Amerika. Några av dem är Toronto i Kanada samt San Fransisco och Boston i USA.
Air France blåser av planerad 4-dagarsstrejk. Parterna har kommit överrens om att frysa de nya
lönevillkor, vilka piloterna motsätter sig, i utbyte mot en 4 månaders vapenvila i frågan. Om
strejken hade genomförts hade den blivit den andra bland Air France piloter under fotbolls-EM.
Ryanair lanserar ny prisklass. Leisure Plus är Ryanairs nya prisklass, som främst riktar sig till
fritidsresande. I den ingår prioriterad boarding, möjligheten att reservera en plats och ett
incheckat bagage på 20 kg. I samband med lanseringen, uppgraderar Ryanair även klassen
Business Plus, vilken ger tillgång till fast-track i incheckningen, prioriterad boarding och premium
tilldelade säten.
Amerikanska bolag får nu flyga till Kuba. Redan i höst kommer de första linjerna att öppna,
meddelar amerikanska Department of Transportation (DOT). Flera flygbolag är intresserade av att
starta upp reguljära flygningar till Kuba och sex av dem har fått klartecken. Flygen kommer att
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avgå från flera olika flygplatser runt om i USA. Intresset för att resa till Kuba är stort bland
amerikanerna och bland kubaner i exil.
Norwegian anställer nya piloter och löser pilotkrisen. Under en period har Norwegian varit
tvungna att hyra in piloter, eftersom de själva inte haft tillräckligt många. Facket och Norwegian
har nu kommit överrens om att 50 nya piloter ska anställas.
Turkish Airlines och Norwegian Airlines utses till Europas bästa flygbolag. SkyTrax World Awards
presenterar för sjätte året i rad Turkish Airlines som bästa flygbolag i Europa. Norwegian kammar
hem segern som bästa lågprisbolag för fjärde året i rad. Som nummer ett av de 280 deltagande
bolagen i SkyTrax World Airline Awards undersökningar, placerar sig Emirates. Med bäst service
och högsta kvalitet utses de till världens bästa flygbolag ännu en gång.
Norwegian uppger fördubblade resultat och rekordfulla plan. Under andra kvartalet uppvisar
Norwegian ett resultat på 930 miljoner norska kronor, vilket är en fördubbling mot förra årets 456
miljoner. Kabinfaktorn för samma kvartal är på 88 procent, vilket betyder att kabinfaktorn ökat
med 8 procentenheter under de senaste två åren. Ökningen i antalet passagerare är 11 % jämfört
med med samma kvartal året innan.
Norwegian startar linjer i USA. Norwegian har ingått avtal med researrangörerna Apple Vacations
och Funjet Vacations. Flygen kommer att avgå från USA till Mexiko och Karibien. Kontrakten är
värda 120 miljoner norska kronor och gäller över 600 flygningar under perioden december i år till
april nästa år. Avtalet innebär att Norwegian kommer att kunna använda sina plan mer effektivt
när det är lågsäsong i Europa.
Höghastighetsjärnväg planerad mellan Singapore och Kuala Lumpur. Projektet med att bygga den
350 kilometer långa järnvägen kommer att sättas igång under 2017 och planeras vara klart år
2022. Den kommer att sträcka sig mellan stadsdelarna Bandar i Kuala Lumpur, Malaysia och
Jorung East i Singapore. Idag tar det omkring fyra timmar att ta sig mellan de båda städerna, men
med den nya järnvägen kommer resan att förkortas till 90 minuter. Järnvägen kommer att bli den
första höghastighetsbanan i sydöstra Asien.
30 stycken nya Airbus 321LR beställda av Norwegian. Arctic Aviation Assets (Norwegians
dotterbolag) satsar på nya plan, vilka ännu inte kommit ut på marknaden. Den nya modellen A321
Long Range ska kan flyga längre än den tidigare modellen A320. Planet tar cirka 220 passagerare
och är lämplig för långlinjer. När planen släpps på marknaden 2019 levereras åtta av de 30
beställda planen till Norwegian. De resterande 22 kommer att levereras följande två år.
Pokémonjakt förbjuds på Kastrup. Efter att en Pokémon Go-spelare jagat Pokémon mellan
flygplanen på Kastrup, utfärdades en så kallad ”Airside Safety Alert”. Det innebär att det numera
är förbjudet att jaga Pokémon i ”airside” på Kastrup, alltså de områden där planen befinner sig.
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RESTAURANG & MAT
Lokal mat slår hamburgare och pizza. Enligt en undersökning som Vings resepanel deltagit i,
föredrar svenskar lokal mat framför den traditionella snabbmaten. Allt fler intresserar sig för den
kulinariska upplevelsen av resan och föredrar att testa nya maträtter och matkulturer när chansen
finns.
Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis Inträde

Vrnjačka Banja heter Serbiens populäraste kurort. Staden ligger mindre än 200 kilometer från
landets hippa huvudstad Belgrad, som vi efter ett par besök vågar kalla det nya Berlin. Prisvärt,
roligt och annorlunda!
Vrnjacka Banjas natursköna omgivningar ger idealiska förutsättningar för en avslappnande och
skön semester som gärna får spenderas på Hotel Merkur, spa- och hälsohotellet där
wellnessbehandlingarna varvas med måltider lagade på närproducerade råvaror. En charm utöver
det vanliga utlovas! Se Martin och Eva Ahlberg berätta om sin vistelse i Vrnjacka Banja och Hotel
Merkur här.

TURISMKALENDERN












24/8 Inspirationskväll om hållbart resande, Stockholm
25/8 Besöksnäringslunch, Stockholm
6/9 Skål kräftskiva, Stockholm
15/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
20/9 Ralph Axelsson på Skandic Continental med Skål, Stockholm
7/10 Skål Helsinki 80 År, Helsingfors, Finland
13/10 Besöksnäringslunch, Stockholm
19-20/10 9th Baltic Sea Tourism Forum, Pärnu, Estland
29/10-2/11 Skål World Congress, Monako
6/12 Besöksnäringslunch, Stockholm
2017






18/1 Matka Workshop Day, Helsingfors, Finland
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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