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Oktober 2015
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
I Stockholm och Göteborg ökade gästnätterna i juli med 363 000 gäster. Nästan hälften av
ökningen utgörs av internationella besökare. Statistiken från SCB och Tillväxtverket över
gästnätter på kommersiella boenden visar att Stockholm ökade med 22 procent och Göteborg
med 14 procent i juli.
Egmont Publishing säljer Travel News tillbaka till branschtidningens grundare, tidningen Res.
Travel News föddes 1985 som en fyrsidig bilaga i tidningen RES. Bilagan växte och blev till slut en
egen tidning, en webbplats och flera årliga branschseminarier. År 2008 köptes Travel News av
Egmont.
Den svenska shoppingturismen blir allt viktigare. Utländska gäster spenderar nästan halva
reskassan i butikerna medan svenskar lägger nästan en fjärdedel på shopping. Det betyder att 74
miljarder kronor – motsvarande 11 procent av den totala detaljhandelns omsättning kommer från
besökare.
KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Estland har vuxit med 100 kvadratkilometer. Med hjälp av flygfoton och laser har man hittat
hundratals tidigare oupptäckta öar. I över två decennier har landets skolbarn fått lära sig att
Estland har 1 521 öar men skärgården har nu vuxit med flera hundra kobbar och öar.
De europeiska konkurrensmyndigheterna har godkänt förvärvet av Apollo och övriga delar av
Kuonis researrangörsverksamhet. Samtliga delar övergår i REWE-gruppens ägande. Apollo
förstärker sin nordiska identitet genom bildandet av Apollo Travel Group.
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Höstens billigaste storstäder ligger österut, det visar Forex Banks nya storstadsindex. Allra
billigast är Sofia där priserna är bara drygt en tredjedel av Sveriges, följd av Warszawa och
Bukarest.
Skistar investerar stort för att lyfta skidorten Tandådalen. Satsningen omfattar en ny expresslift,
ett utökat restaurangutbud och en flygplats. Den nuvarande liften byts ut mot en 6-stols
expresslift, restaurangutbudet utökas och ett nytt barnområde växer fram. Målet är att bli en
alpindestination som även lockar internationella gäster.
Ryska Aeroflot förbereder ett bud på den problemtyngda konkurrenten Transaero. Beslutet om
att lägga fram ett bud på 75 procent av aktierna i Transaero ska ha tagits vid ett möte som leddes
av vice premiärminister Igor Shuvalov. Budet ska nu först slutföras av flygbolagets styrelse.
Norwegian Cruise Line, nyligen utnämnt till Europas ledande kryssningsrederi för åttonde året i
rad av World Travel Awards, lanserar snart sitt nya fartyg Norwegian Escape. Norwegian Escape
blir flottans största fartyg. Fartyget, som är 326 meter långt och över 40 meter brett, är det första i
rederiets nya Breakaway Plus-klass.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige
Sembo breddar sitt boendeutbud i Dubai. Sembos försäljning av resor till Dubai har ökat med mer
än 270 procent jämfört med samma period förra året. Arrangören utökar därför sitt boendeutbud
och kan idag erbjuda drygt 600 boendealternativ, samt kryssningar.
Enligt researrangören Ticket har bokningarna till höstlovet ökat med 15 procent och Gran
Canaria är mest bokat hos Ticket och Resia. Priset på höstlovsresor följer efterfrågan. Det är dyrare
i år än i fjol att resa bort den aktuella veckan.
Mer än nio av tio charterresor hos Apollo under höstlovet är sålda. Resor från alternativa
flygplatser, flexibla avgångsdatum och längre vistelser är alternativen för de som inte bokat än.

HOTELL – Sverige
Om två år öppnar Elite Hotell Hagaplan, i anslutning till nya Karolinska sjukhuset i Solna. Hotellet
byggs av Skanska och får 222 rum. Byggnaden blir 16 våningar hög och hotelldelen ska finnas på
våningarna 7–15. På entréplan blir det konferensverksamhet och restaurang med uteservering.
Lyxhotellet Avalon har anslutit sig till hotellkedjan Nordic Choice. Avalon kommer att ingå i
bolaget Nordic Choice Hotels som i dag driver tio hotell under andra varumärken. Förutom Avalon
består hotellgruppen även av Yasuragi utanför Stockholm, Copperhill Mountain Lodge i Åre, The
Thief i Oslo och Skt. Petri i Köpenhamn.
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Sleepingfox Hotell Group köper Borlängehotell. Den nuvarande ägaren, familjen Lundh, överlåter
rörelsen och säljer hotelldrift, restaurangvarumärke och fastighet efter att ha drivit Best Western
Gustaf Wasa Hotell i 22 år. Hotellet är drygt 30 år, ligger centralt i Borlänge och har drygt 100 rum.
Attini Hotell har fått klartecken att bygga ett destinationshotell med 120 rum i Härnösand.
Företaget ska även driva intilliggande simhall med bad, relax- och äventyrsland samt spela en
viktig roll i utvecklingen av närområdet med bland annat teater, science center, kulturmiljö,
handel och småbåtshamn.
Täby Park hotell stänger för att bli korttidsboende för flyktingar. Hotellet har en längre tid
brottats med ekonomiska problem och har vid tidigare tillfällen ansökt hos Migrationsverket om
att få bli asylboende, men då fått avslag. Den här gången handlar det om ett korttidsboende där
flyktingar kan bo under ett till tre dygn och inte ett asylboende.
Scandic skapar en handfull signaturhotell som ska heta ”by Scandic”. Först ut är Grand Central
och Haymarket i Stockholm. De ska marknadsföras under sina egna namn, med tillägget "by
Scandic". Totalt är det aktuellt att skapa fem–tio sådana hotell, primärt i Nordens storstäder.
HOTELL – Internationellt
Solo Sokos Hotel Aleksanteri i Helsingfors och Solo Sokos Hotel Tammer i Tammerfors skyltas om
till Radisson Blu under det första kvartalet nästa år. Samarbetet mellan Rezidor och Sokotel är
väletablerat. Det är Sokotel som sedan tidigare driver Finlands sex Radisson Blu.
Världens läskigaste och häftigaste hotell finns i Peru. Det är en platskokong på en i det närmaste
vertikal bergvägg. Rummen utlovar en oslagbar utsikt. ”Kapslarna” ligger i Urubambadalen,
inkafolkets heliga dal.
Nobis AB har träffat avtal rörande driften av ett nytt hotell i Köpenhamn, hyreskontrakt har
tecknats med Balder som fastighetsägare. Hotellet kommer ha sin verksamhet på adressen Niels
Brocks Gade 1, beläget i centrala Köpenhamn. Hotellet öppnar under senvåren 2017 och kommer
att innehålla 80 rum, SPA och en restaurang med hög internationell standard.
Hotellkedjorna Ibis och Novotel ska öppna hotell i Irans huvudstad Teheran. Efter att regimen
kommit överens med västvärlden om sitt kärnkraftsprogram ska sanktionerna som hämmat
landets ekonomi nu lyftas. Kända kedjor som Hyatt och Hilton har haft hotell i Iran, men de
lämnade landet när islamisterna tog makten 1979.
Svenska resenärer fick betala mer för sina hotellrum under årets första sex månader jämfört
med samma period i fjol. Det visar bokningssajten Hotel.coms senaste hotellprisindex. Störst var
ökningen i USA där den stärkta dollarkursen bidrog till att hotellpriserna steg med i snitt 20
procent för svenska gäster.

TURISM – Sverige
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Resandet från USA nådde under 2014 för första gången över 500 000 övernattningar i Sverige.
Även det amerikanska intresset för livsstil och matupplevelser i Sverige har ökat de senaste åren
och är en viktig inspiration i VisitSwedens kommunikation om resmålet Sverige i USA.
Den europeiska prideorganisationen beslutade att Stockholm Pride tillsammans med West Pride
i Göteborg får möjlighet att arrangera EuroPride i båda städerna sommaren 2018. Sverige och
Stockholm har arrangerat EuroPride 1998 och 2008.
Marstrand, Ystad och Visby är Sveriges vackraste städer enligt engelska The Culture Trip. På
listan finns även Sigtuna, Rättvik, Jokkmokk, Kiruna, Växjö, Båstad och Åre.
I januari 2016 hålls en tävling i produktutveckling ”Matverk 2016” i Nyköping. Tävlingen vänder
sig främst till svenska landskap. Nu utmanar Åland svenskarna i tävlingen. Syftet är att stimulera
och skapa samarbeten över gränserna för att skapa fler regionala produkter och smaker.
Regeringen har presenterat sin exportstrategi med fler flygförbindelser i fokus. Fler flyglinjer till
och från världens tillväxtländer skulle öppna fler möjligheter för export och tillväxt också för
besöksnäringen. Regeringen har identifierat två områden man vill satsa på: turism och att locka
fler internationella evenemang till Sverige.

TURISM – Internationellt
Fler än 125 000 svenskar reste med Airbnb i sommar, en dubblering av fjorårets
sommarresenärer. Globalt reste fler än 17 miljoner personer med Airbnb i somras, vilket är fler än
det antal turister som besöker New York eller Paris på ett år. Airbnb är en onlinetjänst där
privatpersoner kan hyra ut hela eller delar av sin bostad till turister.
Fängelse för ogifta par som delar hotellrum och totalstopp för kondomförsäljning är nya
lagförslag i Indonesien. Fängelsestraff på upp till två år för ogifta par som delar hotellrum skulle
gälla såväl lokalbefolkning som turister. Förslagen har fått kritik från människorättsorganisationer.
Golfbanan Pärnu Bay Golf Links invigs i höst i Estland. Den är designad av den finske arkitekten
Lassi Pekka Tilander och byggd av Nelson&Vecchio, med Mick McShane som huvudformgivare.
Pärnu Bay Golf Links är den första linksbanan i Estland.
37 procent av svenskarna kan tänka sig ståplats på flyget om priser är tillräckligt lågt. De unga är
mest sugna, hela 58 procent av dem kan tänka sig att stå på planet.
Det är billigt att flyga till Los Angeles, visar senaste utgåvan av Svenskt flygprisindex som utges
var fjärde vecka av resesökmotorn Travelmarket. Under vecka 43 ligger lägstapriserna från
Göteborg till Los Angeles på 3 485 kronor och från Stockholm kostar de billigaste biljetterna 3 522
kronor. Det är de lägsta nivåerna sedan mätningarna inleddes 2009.
Wizz Air höjer sin vinstprognos efter en stark utveckling under sommaren. Det ungerska
flygbolaget spår nu att helårsvinsten blir 190-200 miljoner euro, vilket ska jämföras med den
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tidigare prognosen om en vinst på 175-185 miljoner. Flygbolaget planerar en kapacitetsökning på
18 procent i år.

TRANSPORTER – Sverige

För sjunde året i rad får Arlanda flygplats högsta miljöbetyg. Airport Carbon Accreditation
instiftades 2009. Stockholm Arlanda Airport var då den första flygplatsen någonsin som
ackrediterades enligt den högsta nivån, fyra. Idag är Swedavias samtliga tio flygplatser
ackrediterade på nivå 3+.

TRANSPORTER – Internationellt

Det största lågprisbolaget i Central- och Östeuropa kommer att lägga en sjätte A320 i sin bas i
Warszawa från maj 2016. Wizz Airs nya flygplan kommer att trafikera fyra nya linjer från
Warszawa, inklusive Reykjavik, och möjliggöra fler turer på linjerna till Stockholm och Oslo.
Finnair börjar ta emot sina nya A350-900 och bygger upp kapaciteten i långlinjeflottan. Två
förändringar i USA-trafiken presenteras: Chicago med fem avgångar i veckan, mot tidigare tre,
samt att den tidigare säsongslinjen mellan Helsingfors och Miami blir en året-runt-linje.
SC Cruises kan räkna in 1,1 miljoner passagerare i år och är därmed Europas största
kryssningsrederi. Näst störst är Costa Crociere med en uppskattad passagerarvolym på 912 500.
Därefter följer AIDA, Royal Caribbean och Norwegian Cruise Line. MSC har störst kapacitet i
Medelhavet medan AIDA är marknadsledande i norra Europa och på Kanarieöarna. Norwegian
Cruise Line har i stort sett legat på samma volym de senaste tre åren.
Air France ska lägga ut delar eller hela långdistansflyget på eget lågprisbolag. Idag går hälften av
Air France långlinjer på förlust. Inspirationen kommer från Lufthansas Eurowingsprojekt.
Eurowings ska ta över ett antal långlinjer med hjälp av besättningar från Sun Express, ägt av
Lufthansa och Turkish Airlines tillsammans.
Norwegian vann två priser under den prestigetunga Passenger Choice Awards i Oregon i USA.
Norwegian utsågs till bästa flygbolag i Europa för andra året i rad och fick samtidigt pris för bästa
ombordmagasin. Norwegian har vunnit en rad priser under 2015 där kunderna har röstat på
bolaget.
Sankta Helena, den brittiska ön i Atlanten och en av de mest isolerade platserna på jorden ska
2016 få en flygplats och internationella flygförbindelser till Johannesburg. Hittills har postbåten
varit det enda sättet att ta sig till ön som en gång varit Napoleons förvisningsort.

FIN-S Marknad och Kommunikation
Snickarbacken 2, 4-5 tr  SE-111 39 Stockholm
Mob. +46 70 731 85 68  Tel. +46 8 667 25 97  E-post: info@fin-s.a.se

6
Fyra linjer har blivit sju när Ryanair idag öppnar trafik från Kastrup till Madrid, Rom och Köln. I
oktober öppnas åtta nya linjer med målsättningen att flyga närmare 200 000 passagerare från
Köpenhamn. Ryanair planerar 60 linjer ut från Kastrup inom en fyraårsperiod.
Det isländska lågprisbolaget WOW ska flyga från Västerås flygplats till Reykjavik och till två
destinationer i USA via Reykjavik. Det handlar om fyra avgångar i veckan till Boston och
Washington med mellanlandning i Reykjavik. Det första flyget avgår den 19 maj 2016.WOW air
flyger med Airbus A321, som har plats för cirka 200 passagerare.
VR förbereder en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Expressturen som den kallas
skulle totalt ta en timme och 33 minuter. Restiden skulle alltså bli 25 minuter kortare än den
nuvarande resan på samma sträcka. Tåget ska börja trafikera i mars.
Den 1 november startar Norwegian en ny linje från Arlanda till Puerto Rico. Från Stockholm till
San Juan blir det en avgång i veckan, på tisdagar, med start 3 november. Från Köpenhamn gäller
också en avgång i veckan, på måndagar, med start 6 november. Från Oslo går ett flyg i veckan, på
söndagar, med start 1 november.
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Vilka resmål är bäst? De oupptäckta! Vi tipsar om Sri Lanka, ön som fascinerar och fängslar med
sin unika skönhet. Sri Lanka är en tropisk ö vid Indiens södra spets där de viktigaste
handelsvägarna från Södra Asien, Fjärran Östern och Stilla havet korsar på sin väg till Europa och
Amerika. Redan Marco Polo på sin tid kallade Sri Lanka för den ”utan tvekan finaste ön i alla
världar”. Sri Lanka är en destination med otroligt mycket variation. Här finns tropiska
sandstränder, vild natur, kultur, festivaler, världsarv, äventyr mm. Ön är fantastiskt vacker och
lämnar oförglömliga minnen. Därför kallas Sri Lanka som ”Wonder of Asia” Asiens under. Mer
information finns på www.srilanka.travel.

TURISMKALENDERN








15/10 Skålfrukost med Stockholms Visitors Board, Stockholm
9-13/11 Euhofa International Congress, Berlin, Tyskland
10/11 Skålfrukost med MTR, Stockholm
16/11 Travel News Studio, Stockholm
19-20/11 Stockholm Travel Show B2C Consumer Edition, Stockholm
19/11 Meet the world, Stockholm
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2016
21-24/1 Matkamässan, Helsingfors, Finland
25-26/1 Nordisk konferens om analys av turism, Malmö
11/2 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
15/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
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