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

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Turistnäringen tror på nytt rekord. Trots mycket bra väder förra sommaren
tror den svenska besöksnäringen på ett nytt rekord i sommar. Två av tre
tillfrågade företag, bland annat restauranger och hotell, tror på bättre
försäljningssiffror i sommar.
Den svaga kronan och svenskar som semestrar hemma bidrar till att
svensk turism slår rekord. Visita räknar med att antalet gästnätter på hotell
ökar med 5 procent sommaren 2015. Mellan 2000 och 2013 ökade
omsättningen inom svensk turism med 89 procent. Svenskar står för hälften
av utvecklingen, men även ökat antal utomeuropeiska besökare är en
bidragande orsak.
SJ går med vinst. SJ rapporterar en vinst på 105 miljoner kronor för första
kvartalet 2015, att jämföra med minus 98 miljoner samma period förra året.
Trots trafikstörningar i mars ligger punktligheten på både fjärr- och
regionaltågen stilla, på 84 respektive 89 procent.
Svenskar rädda för att handla på nätet. 80 procent av svenskarna shoppar
på nätet men helst från svenska butiker. Endast en tredjedel näthandlar från
utländska företag, visar en rapport från Kosumentverket. Anledningen är
bedrägerier och bluffannonser som ställer till problem när man handlar från en
utländsk sajt, samt att konsumentskyddet upplevs som sämre.
I juni stänger Egyptens turistråd sitt kontor i Stockholm. Kontoret har
haft hand om sju länder i Norden och Baltikum. Framöver kommer Norden att
skötas från London, Baltikum från Moskva och marknadskampanjer via en
internationell byrå.
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KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Aller Media växer i Danmark och förvärvar Nilles Rejser. Aller Media
agerar i Danmark via dotterbolaget Aller Leisure som via köpet tar över 80
procent av resebyrån, resterande 20 procent behåller de tidigare ägarna. Nilles
Rejser omsätter 100 miljoner kronor årligen. Aller Leisure deläger sedan
tidigare Nyhavn Rejser och Kulturrejser Europa.
“The Travel and Tourism Competitiveness Report” är en rapport som
World Economic Forum gör bland 141 länder, med syfte att mäta faktorer för
vidareutveckling av turism. Sverige hamnade på plats 23, jämfört med plats 9
år 2013 och plats 5 för fyra år sedan. Sverige har hög ranking i områden som
tillgång till dricksvatten, toaletter och låg andel HIV, samt miljö. Däremot
hamnar Sverige lågt när det gäller regeringens prioritering av turismen.
64 kronor i timmen kostar solen på grekiska Rhodos, billigast enligt
Forex solindex. Solen är billig även i Varna i Bulgarien (69 kr) och i Larnaca på
Cypern (84 kr) och superdyr i New York (drygt 370 kr) och i Stockholm (239
kr). Forex beräknar Solindex genom att dela kostnaden per semesterdag med
antalet soltimmar per vecka.
Finland är bäst i världen på att ta tillvara invånarnas mänskliga
kapital, enligt en ny rapport från World Economic Forum. Rapporten mäter
utbildningskvaliteten, läget på arbetsmarknaden, och andel högutbildade.
Finland med sitt starka utbildningsystem och hög tillgänglighet till professionell
arbetskraft hamnade på första plats, följt av Norge. Sverige hamnar på sjätte
plats.
RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige
Escape Travel utökar sitt sortiment med resor till Australien och Nya
Zeeland. Fokus ligger på prisvärda resor med innehåll i toppklass. Från och
med våren 2015 erbjuder Escape Travel både avskalade grundpaket med flyg
och hotell och exklusiva tåg- och rundresor med extra allt. Även möjligheten
att skräddarsy drömresan finns.
My Planet öppnar ett stockholmskontor tillsammans med de marina
systerföretagen inom TUI. Resebyrån är specialist på skräddarsydda resor
till Nordamerika och Australien och har hittills haft kontor i Göteborg. I
Stockholm kommer kontoret ligga att tillsammans med Fritidsresor på Söder
Mälarstrand. Resor till USA har trots den stigande dollarkursen stigit med 20
procent och står för hälften av My Planets försäljning.

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
RESTAURANG & MAT - Sverige
Europeiska viner nya skeppsviner hos Tallink Silja . Under
kommande två år med start den 1 maj är skepps viner det tyska St.
Ursula Sommelier Select, det franska Saint Seine Grenache-Syrah, samt nya
sorters cava och champagne. Skeppsvinerna är Tallink Siljas mest sålda viner
med en total årlig försäljning av drygt en halv miljon flaskor.
HOTELL – Sverige
Ett hotell byggs under jord mitt i centrala Stockholm, på Sveavägen.
Det nya hotellet kommer att heta Hotel with Urban Deli och är ett samarbete
mellan Diligentia, Servisen Local AB och Urban Deli, och med sina 242
exklusiva rum riktar det sig till urbana, medvetna konsumenter. Rakt ovanför,
högst upp på våning tio, skapas en takpark på 1800 kvadratmeter.
Kineser betalar mest för hotell i Sverige. Enligt siffror från Hotels.com
spenderar kineser mest på hotellövernattningar i Sverige. De betalar 200 mer
per natt än genomsnittsgästen. Uppgiften kommer från Hotel Price Index som
visar vad gästerna faktiskt har betalat.
Nordic Choice Hotels omsättning ökade med 8,4 procent 2014 och
landade på 7,2 miljarder NOK för Norden och Baltikum. Kedjan gick från 172
till 179 hotell som gav en ökning på drygt 1300 nya hotellrum. Även intäkt per
tillgängligt rum, revpar, ökade. Kedjan har dessutom blivit grönare: både
koldioxidutsläppen och energiförbrukningen minskade.
Bolaget Midstar AB med Peter Tengström som delägare bildar Midstar
Hotels. Målet är att på 5-10 år bygga upp ett hotellfastighetsbolag på 30-40
hotell i storstäder i Norden. I dagsläget äger inte bolaget några hotell alls.
Midstar AB har funnits sedan 2008 och har investerat i hotellbranschen, bl. a.
tillsammans med Sveafastigheter i kedjorna Ibis och Mercure.
På Arsenalgatan 6, i SEB Trygg Livs fastigheter, skapar
Stureplansgruppen ett nytt hotell under namnet Bank Hotel som ska bli
Stockholms främsta boutiquehotell med 110 rum, en restaurang och tre barer.
Bank Hotel beräknas öppna i sina nya lokaler under 2017
Nordic Choice Hotels tar över tre hotell i Borås och ett i Göteborg.
Säljare är Svenska Stadshotell AB. I Borås förvärvas hotellen First Hotel
Grand, Best Western Hotel Borås och Comfort Hotel Jazz, med totalt 352 rum.
Nordic Choice Hotels tar även över Best Western Hotel i centrala Göteborg.
Hotellet kommer att byggas ut från 72 till 278 rum.
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Scandic är enligt ekonomistudenter Nordens bästa arbetsgivare i
hotellbranschen. Det visar en undersökning gjord av Universum bland 18 000
studenter från universiteten i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Scandic är
den enda hotellkedjan på topplistan och den 29:e mest populära arbetsgivaren
HOTELL – Internationellt
Nytt hotell vid mässan i Lilleström. Scandic planerar ett hotell med 220
rum och en 500 kvm stor konferensavdelning i Lilleström, vid Norges största
mässanläggning Portalen. Scandic Portalen, som hotellet ska heta, beräknas
stå klar 2018. Lilleström ligger två mil från Oslo och Portalen är en viktig
knytpunkt för affärsresande.
Mecka i Saudiarabien får världens största hotell på 44 våningar, 10 000
rum, 70 restauranger, en gigantisk konferensanläggning och 12 torn med
helikopterplattor. Hotellet är en del av ett byggprojekt i närheten av den heliga
moskén Masjid al-Haram och kommer att kosta 35 miljarder kronor.
TURISM – Sverige
Ny resewebb om Sverige för svenskar. Redaktör Erik Stenfors har startat
webbtidningen www.resaisverige.se som ger ut dagliga nyheter om resandet i
Sverige. Alla resmål, transportörer och turistföretag inom landet är välkomna
att skicka nyhetsreleaser till: redaktionen@resaisverige.se.
900 resebloggare väntas till Stockholm under TBEX. TBEX är världens
största årliga möte för resebloggare, skribenter och redaktörer för sociala
medier inom reseindustrin. Stockholm Waterfront Congress Centre står värd
för detta event som äger rum den 14-16 juli 2016. (Travel News)
Intresset att upptäcka Sveriges städer till fots ökar på sommaren och
ämnena blir alltmer påhittiga. På våren ökar biljettförsäljningen till
stadsvandringarna på Medeltidsmuseet och Stadsmuseet i Stockholm. Ett
hundratal nya vandringar anordnas i år och ”Punken på Söder” och
Ölvandringen är bland de mest populära. Rekordtagaren ”Stieg Larssons
Millenium” har hittills gåtts av 50 000 människor. (METRO)
TURISM – Internationellt
Antalet amerikanska turister på Kuba ökar. Trots att
handelsrestriktionerna inte ännu har hävts har 40% fler amerikaner rest till
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Kuba under årets första kvartal jämfört med samma period ifjol. Länderna
kommer snart att utväxla ambassadörer efter flera års embargo.
Tyskland hade 33 miljoner utländska besökare förra året. Turismen
kommer att öka med 3,5 procent varje år till 2030, vilket innebär en tillväxt på
80 procent om 15 år, rapporterade chefen för den tyska turistorganisationen
under resemässan GTM i Erfurt. Sverige stod för 1,7 miljoner övernattningar.
Tyskland slår rekord i turism för femte året i rad och de största marknaderna
är Schweiz, Gulfstaterna, Kina, Storbritannien, Polen och USA.
MSC Cruises har inlett byggnadssamarbetet av det första fartyget i
nästa generations Vista-klass. Det först Vista-fartyget är en del av MSC
Cruises omfattande plan att fördubbla kapaciteten med upp till sju nya fartyg
till 2022. Redan i juni 2015 beräknas de första kryssningarna med MSC
Meraviglia vara bokningsbara.
Apollo ingår avtal med Thai Airways, Quatar och Emirates och ökar
utbudet av resor österut. Turoperatören kallar samarbetet med dessa
flygbolag för ”historiskt”. Tack vare samarbetet kan utbudet av resor österut
mångdubblas, framförallt till Sri Lanka och Vietnam.
Snart åker svensken till samtliga EU-länder utan pass. Svenska
medborgare har hittills behövt pass vid inresa till Bulgarien, Rumänien,
Cypern, Kroatien, Irland och Storbritannien. Från och med den 1 juni 2015
räcker det med ett nationellt id-kort, som vid resor till Schengenområdet.
Beirut och Ankara får höga placeringar i Ticket Privatresors nyligen
gjorda sammanställning av populära turistmål. Ökningen av resor till
dessa städer beror delvis på det så kallade etniska resandet och på familjer
som reser tillbaka till sina gamla hemstäder.
TRANSPORTER – Sverige
Appen SL-biljetter finns att ladda ner gratis på Appstore och Google
play. Med appen köper man en enkelbiljett utan att hålla koll på zongränser.
Det räcker att skriva vilken adress man ska till. Även reseplanerare finns i
appen.
Antalet utrikesresenärer på Arlanda fortsätter öka. Totalt valde nästan
1 900 000 personer att åka till och från Arlanda i april, ungefär lika många som
i april 2014. Utrikestrafiken står för tillväxten med nästan 1 450 000
utrikesflygpassagerare. Inrikesresandet minskade med två procent. London är
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störst i Europa på antal passagerare, Köpenhamn har minskat med nio
procent.
Gotlandsbåten hoppas kunna köra en linje till Gotland sommaren 2016,
men de kommer inte att hyra M/V Västervik. Färjan rustades upp förra
sommaren för att gå mellan Visby och Västervik, men blev inte klar i tid och
stannade hos sin redare i Grekland. Nu kan den börja gå mellan Grekland och
Italien.
Ny linje och Access-kort ombord på Waxholmsbolagets båtar. Nu kan
alla som har ett Access-kort använda det ombord på Waxholmsbolagets båtar.
Kortet kan antingen laddas med någon av Waxholmbolagets periodbiljetter
eller enstaka biljetter kan köpas ombord med resekassan på kortet. Den 15
juni kommer Waxholmsbolagets båtar att gå på den nya Nord/sydlinjen mellan
Arholma och Nynäshamn.
TRANSPORTER – Internationellt
Mahan Air, Irans näst största flygbolag expanderar och planerar
förbindelser till Stockholm. Idag är statliga Iran Air ensamma på trafiken
mellan Sverige och Iran. Mahan Air, med hemmabasen i Teheran, startades
1991. Teheran kan i framtiden bli en viktig knutpunkt för ett linjenät mellan
Asien och Europa.
Berlins nya internationella flygplats ska öppna 2017, sex år efter
ursprungsplanen. Tidigare kom rapporter om att flygplatsen riskerade att
aldrig kunna färdigställas på grund av att byggtillståndet löpte ut i november
2016.
Anställda inom Köpenhamn kommun får inte flyga med Ryanair.
Beslutet fattades av Frank Jensen, stadens socialdemokratiska
överborgmästare, som hänvisar till löne- och anställningsförhållandena inom
flygbolaget.
25% färre passagerare får Allegrotåget som går mellan Helsingfors och
S:t Petersburg jämfört med förra året. VR säljer nu biljetter till kraftigt
rabatterade priser. Rekordåret 2013 färdades närmare en halv miljon
passagerare med VR:s Allegrotåg.
Nu lanseras webbplatsen SeaFun.se där upplevelsen under en kryssning är
det centrala. Kryssning är den reseform som ökar mest av alla i Sverige.
SeaFun.se ska växa i takt med branschen och vara en hjälp för alla som vill

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

7
kryssa. Artiklarna är uppdelade i ett objektivt nyhetsflöde och personlig blogg
med tyngdpunkt på kryssningsupplevelser.
Efter 65 år upphör tågförbindelserna mellan Estland och Ryssland.
Orsaken är EU:s sanktioner mot Ryssland som har lett till att antalet ryssar
som besöker Estland minskar. Man la i första hand ner förbindelsen till S:t
Petersburg, sedan till Moskva.
I höst integreras Germanwings med Eurowings och försvinner som ett
självständigt flygbolag. Eurowings är Lufthansas lågprisversion och har varit
igång sedan februari, med bas i Köln och ambitionen att ta över stora delar av
Lufthansas korttidstrafik, samt att konkurrera med de andra lågprisflygbolagen
på marknaden.
Resetipset
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Smådalarö Gård genomgår omfattande renovering och lagom till
sommaren lanseras SDG live. Elva svenska musikstjärnor kommer att under
tio veckor med start den 24 juni erbjuda hotellets och skärgårdskrogens gäster
en musikupplevelse. Golfbanan på Smådalarö Gård är öppen för säsongen och
nytt för i år är att man kan välja Pay&Play.

TURISMKALENDERN







17/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
22-23/9 8th Baltic Sea Tourism Forum, Gdansk, Polen
9-13/11 Euhofa International Congress, Berlin, Tysklad
19-20/11 Stockholm Travel Show B2C Consumer Edition, Stockholm
21-24/1 Matkamässan, Helsingfors, Finland
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