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September 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
Åtta av tio småföretagare tänker på jobbet under semestern, visar en undersökning av
ekonomiföreaget Visma och Företagarförbundet Fria Företagare. 25 % använder tiden till att tänka
ut nya innovationer. Bäst på att vara lediga är småföretagarna på Gotland, var tredje anger att de
kopplar bort jobbet på semestern.
I juni registrerades drygt 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i
Stockholm, en ökning med 6 procent jämfört med samma månad 2014. De internationella
övernattningarna ökade med 11 procent i Stockholms län, jämfört med samma period 2014,
medan de nationella övernattningarna ökade med 3 procent, enligt statistik från
SCB/Tillväxtverket. Flest utländska besökare kom från Tyskland.
Det ostadiga svenska semestervädret har inneburit en rekordstor ökning av antalet resenärer
vid Svedavias flygplatser. Resandet ökade med 9 % jämfört med juli 2014, utrikesresande ökade
med 10 %. Totalt reste eller ankom nära 3,4 miljoner resenärer till någon av Svedavias tio
flygplatser.
Stockholm har fallit från 15:e till 20:e plats på The Economist Intelligence Units årliga lista över
bästa städer att bo i och förlorar därmed mot andra skandinaviska städer. Städerna rankas utifrån
faktorer som stabilitet, sjukvård, kultur, miljö, utbildning och infrastruktur.
Omkring 13 000 resenärer åkte den nya nord/sydlinjen i skärgården i sommar. Snittet låg på 210
personer per dag och linjen kommer med stor sannolikhet att återkomma nästa sommar.
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Golfkrisen är över, efter 10 år av vikande medlemstal har trenden vänt. Bottennivån nåddes
2013 då bara drygt 400 000 svenskar hade ett golfmedlemskap. Just nu ligger siffran på lite över
550 000 spelare.
Landvetter öppnade 22 nya linjer på ett år, flest i landet. Flygplatsen har därför tilldelats en
”Annie”. Det är sajten anna.aero som varje månad delar ut priser till flygbolag och flygplatser.
I juni ökade de utländska gästnätterna på svenska kommersiella boenden med 6,2 procent
jämfört med samma period ifjol, enligt statistik från Tillväxtverket. Totalt blev det 1,6 miljoner
gästnätter. 2014 lockades rekordmånga besökare till Sverige och den utvecklingen ser ut att
fortsätta i år.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt

EQT investerar i danskt flyg och köper en majoritetsandel av danska flygplansleasingbolaget
Nordic Aviation Capital, NAC. Bolaget värderas till närmare 29 miljarder svenska kronor. NAC har
knappt 250 flygplan i sin flotta och finns i 30 länder.
Pandox redovisar ett resultat före värdeförändringar och skatt på 293 miljoner kronor för det
andra kvartalet, att jämföra med 240 miljoner samma period i fjol. Nettoomsättning var 997
miljoner, att ställa mot väntade 841 miljoner.
Tyska företaget Fraport har fått den grekiska regeringens godkännande att ta över driften av de
14 regionala flygplatserna. Affären, som är värd 1,23 miljarder euro, stoppades när den nya
grekiska regeringen kom till makten i januari i år.
SAS inför SAS Go Light, en billigare biljett till den som flyger utan incheckat bagage. Med den nya
biljetten betalar resenären minst 120 kronor mindre men får inte ta med sig en incheckad väska på
planet. SAS börjar med denna tjänst på sina skandinaviska samt utvalda europeiska rutter.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige

Unlimited Travel lanserar researrangören Go Active Travel. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp
på det populära träningsresandet. Go Active Travel kommer att erbjuda allt från triathlon- och
swimrunläger till surfresor och längdskidläger. Flera namnkunniga coacher leder resorna.
Apollo och Emirates inleder ett strategiskt samarbete och planerar att göra Dubai till ett klassiskt
charterresmål och ett alternativ till Kanarieöarna. Volymerna ska dubblas nästa år och tack vare
den stora flygkapaciteten hos Emirates ska Apollo få lägre priser än till Kanarieöarna.
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Anmälningarna mot resebolag från missnöjda resenärer har ökat med 20 procent sedan förra
året. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har tagit emot 1 105 anmälningar om resor under
första halvåret 2015, jämfört med 919 under samma period i fjol.
Researrangörerna räknar inte med bromsning av vinterresorna till Thailand efter två språngdåd i
Bangkok i augusti. UD avråder från resor till de södra provinserna i Thailand sedan flera år tillbaka.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Internationellt

I år har över 100.000 färre norrmän valt att åka på chartersemester. Fina norska somrar samt
möjligheten att boka över internet gör att norrmänen ändrar sina resemönster.
2014 ökade antalet bokade kombinationsresor hos Ving med drygt 80 procent jämfört med året
innan och i år har antalet ökat med ytterligare 30 procent. Den mest bokade kombinationen i
Vings program är Kubas huvudstad Havanna plus badorten Varadero men på andra plats kommer
Gran Canaria där det är populärt att kombinera storstaden Las Palmas med ett av sol- och
badresmålen på öns södra sida.
HOTELL – Sverige

Koncernen bakom Ystad Saltsjöbad och Falkenberg Strandbad skapar nytt hotell i spektakulär
kulturfastighet i Västerås. Det nya destinationshotellet kommer att ha 220 rum, stor
mötesanläggning, spa och två restauranger. En av dem blir en skybar högst upp på 18:e våningen.
Hotellet byggs tillsammans med Peab och ska stå klart i augusti 2017.
Visby är landets dyraste hotellstad. Snittpriset i augusti för ett standarddubbelrum låg på 1772
kronor per natt, en minskning med 11 procent jämfört med juli i år. På tredje plats, efter Varberg,
finns Åre, där priset per natt klättrade med 22 procent i augusti jämfört med juli. Det är en ökning
på 47 procent jämfört med augusti i fjol.

HOTELL – Internationellt

AccorHotels har nyligen tagit över två hotell på den polska Östersjökusten. De tidigare Orbishotellen är nu omgjorda till Mercure-hotell. Mercure Gdynia Centrum och Mercure Gdańsk
Posejdon är båda belägna vid havet.
Leta efter hotellboende långt innan avresa för att ha koll, men gör själva bokningen 20-40 dagar
innan. Enligt hotellsajten Trivago är det ingen skillnad på att boka två månader innan jämfört med
dagen före.
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Den 1 september utökar Best Western Scandinavia portföljen med HavsVidden Resort och
Konferens på Åland. Anläggningen består av hotell, pool och bastuanläggningar samt 42 klipphus
varav cirka 25 hyrs ut genom hotellet. Anläggningen på norra Åland har en egen 2,4 kilometer lång
strandlinje
TURISM – Sverige
Färre än var tionde parkeringsbot till utländska fordonsägare blir betald. I Stockholm handlar det
om avgifter på över 20 miljoner som staden går miste om. Under 2014 betalades bara 8 procent av
felparkeringsavgifterna för utländska fordon. I Stockholm förblev 30.000 parkeringsböter obetalda.
Alanya i Turkiet, följt av Mallorca i Spanien och Kreta i Grekland låg i topp som svenskarnas
favoritresmål hos Ticket och Resia i sommar. Även storstandsresorna ökade. Populärast är London,
Barcelona, New York, Paris och Berlin.
Martin ”E-type” Eriksson tar över Dalarö skans utanför Dalarö och Matmagasinet på
Fjäderholmarna. Dalarö skans, vars äldsta delar är från 1623, fungerar som festvåning. Martin
Eriksson tar över skansen den 1 oktober.
TURISM – Internationellt

I New York kan turister övernatta i så kallade rullande rum, dvs i en taxi, två husbilar och tre
skåpbilar. Fordonen står parkerade på gatorna i Queens på andra sidan East River från Manhattan.
I bilarna finns en säng och en fläkt och det lägsta priset för en natt ligger på cirka 190 kronor.
Årligen åker ett tiotal japanska par till Muminvärlden i finländska Nådendal för att bekräfta sina
äktenskap inför Muminfigurerna. Mumintrollen är oerhört populära i Japan och varje år åker
tusentals japanska turister till Tove Janssons hemland.

Utrikesdepartementet har släppt på sin avrådan om icke nödvändiga resor till Nepal som gällde
efter jordbävningskatastrofen i våras. Resenärer bör dock vara fortsatt försiktiga i bergstrakterna,
särskilt under monsunen, då det finns risk för jordskred.

Lonely Planet har gjort en lista över världens bästa sevärdheter. Angkor Wat-templet i Kambodja,
Stora barriärrevet i Austalien och Machu Picchu i Peru hamnade i topp. Listan heter ”Ultimate
Travelist”.
Temaparken Europa-Park Rust är Tysklands populäraste destination bland utländska turister,
följd av slottet Neuschwanstein i Bayern och domkyrkan Kölnerdomen i Köln. Detta är resultatet
av den fjärde internetundersökningen i ordningen på temat Tysklands 100 mest populära
sevärdheter.
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Walt Disney kommer att bygga två nya parker med Star Wars-tema. En ska byggas vid Disney
Hollywood studios i Orlando, den andra vid Disney Anaheim i Kalifornien. En av attraktionerna som
kommer att finnas i bägge parkerna är en åktur där parkbesökarna kommer att kunna ta
kontrollen över rymdskeppet Millennium Falcon.
TRANSPORTER – Sverige
MTR Express fördubblar antalet avgångar mellan Göteborg och Stockholm. Fördubblingen av
trafiken innebär att MTR Express nu har totalt 90 avgångar i veckan. Ökningen är i linje med de
planer bolaget presenterade för rutten i våras.
Det kinesiska företaget China Railway Construction vill bygga en svensk järnväg på fem år.
Järnvägen skulle ligga på fem meter höga broar, vilket sparar pengar för markarbeten, som är en
stor del av kostnaden vid järnvägsbyggen. Trafikverket har beräknat att höghastighetsbanorna
skulle kosta 170 miljarder kronor.

TRANSPORTER – Internationellt

Finnair var i juli Europas punktligaste flygbolag. 92.86 procent av Finnairs 8814 flygningar ankom
på utsatt tid, näst punktligast var ryska S7 Airlines, som hade 90,09 procent av sina 8731 flyg i tid
och därefter KLM med 20 625 flyg och en punktlighet på 87,93 procent.
Flygrutten mellan Dubai och Panama City beskrivs som världens längsta kommersiella nonstopflygning. Sträckan är ca 1382 mil, tar över 17 timmar och trafikeras av Emirates från februari
nästa år.
Den 19 maj nästa år blir Icelandair enda nordiska flygbolag med en linje till Montreal. Det är
flygbolagets sextonde destination i Nordamerika. Tidigare har Portland och Chicago annonserats
som nya destinationer. Montreal blir den femte destinationen i Kanada.

Försäkringsbolaget If har tagit fram en undersökning som visar att 38 procent av passagerarna
irriterar sig på trånga utrymmen på flygplan. Skrikande barn och barn som sparkar en i ryggstödet
hamnar på följande platser. Vi gillar inte heller fulla och illaluktande medpassagerare.
SunExpress är världens tredje bästa flygbolag för privatresenären enligt 3000 deltagare i en
Skytrax-enkät. SunExpress flyger till över 110 destinationer. Förutom direktflygen från
Skandinavien och Finland till Izmir, Antalya och Konya, kan resenärerna även flyga vidare med
SunExpress till destinationer inom Turkiet såsom Bodrum, Dalaman och Adana.
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Nästa år försvinner LAN Airlines och TAM Airlines. I stället samlas bolagen under det
gemensamma namnet LATAM. Vid fusionen 2012 blev LAN och TAM tillsammans Sydamerikas
största flygbolag. I fjol hade koncernen 67,8 miljoner passagerare.

Turkish Airlines och LOT Polish Airlines har enats om en omfattande fördjupning av bolagens
kommersiella samarbete. Bland annat ger det möjlighet att resa på en biljett till ett större nätverk.
Produktionen av Tallinks nya generationens höghastighetsfartyg för Tallinn-Helsingfors inleddes
på Åbo varv den 4 augusti 2015. Det nya fartyget kommer att ha kapacitet för att transportera
2800 passagerare. Leveransen är planerad till början av 2017.
Flygbolaget Iraqi Airways klarar inte de säkerhetskrav som ställs och får därför inte flyga inom
EU. Iraqi Airways har sökt ett så kallat TCO-tillstånd, men har blivit nekade att flyga inom EU:s
gränser. Förbudet gäller enbart för Iraqi Airways egna flygplan och trafiken mellan Irak och Malmö
har tagits över av det grekiska Hermes Airlines.
Ryanair diskuterar samarbete med andra flygbolag, tvärt emot lågprisbolagets tidigare strategi.
Ryanair skulle enligt planerna flyga in passagerare till andra bolags långdistansavgångar. Bland
partners nämns British Airways, Virgin Atlantic och Norwegian.
I höst kommer svenska golfare och spa-njutare att kunna flyga med direktflyg från Stockholm
Arlanda till ön Ösel i Estland. Under en kortare period, från 30 augusti till 27 september 2015,
kommer Estonian Air att trafikera till och från Ösel varje torsdag och söndag.
Iberia planerar nya långdistanslinjer. Flygbolaget räknar med att under 2016 och 2017 starta nio
rutter till Asien, Afrika och Amerika. Tokyo, Doha, Johannesburg, Toronto, Guadalajara i Mexiko,
Managua i Nicaragua, San Juan de Puerto Rico, Brasilia och Ascunsion i Paraguay är de möjliga
destinationerna.
I juli hade Norwegian fler passagerare än SAS. Totalt 2,59 miljoner passagerare reste med SAS,
medan 2,69 miljoner valde det norska lågprisflygbolaget. Det är ett nytt rekord för Norwegian.
Kabinfaktorn, dvs en siffra som visar hur pass fyllda planen är, var 86,9% för SAS och 93,8 % hos
Norwegian.
Star Alliance lanserar sina jordenrunt-biljetter (RTW) i Premium Economy-klassen. Av 28
medlemmar ur världens största flygbolagsallians har nu 11 av dessa Premium Economy som
valbart flygalternativ. Därför öppnar nu Star Alliance upp för att RTW (Round the World)-biljetter
ska gälla för denna klass.
Lägre bränslepriser bäddar för ett priskrig till hösten. Ryanair planerar att sänka sina priser rejält
under vintern, en genomsnittlig flygbiljett blir upp till 8 procent billigare mellan november och
mars.
Danmark har fått godkänt från EU-kommissionen för sitt tunnelprojekt. Den 18 kilometer långa
tunneln ska gå mellan den danska ön Lolland och den tyska ön Fehmarn och ha plats för en tvåfilig
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motorväg och en dubbelspårig järnväg. Byggstarten sker i januari nästa år och tunneln beräknas
öppna 2024.

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

På Centralstationen i Stockholm, Sveriges viktigaste mötesplats för resor, anordnas den 19- 20
november Stockholm Travel Show, en all-inklusive resemässa med möjligheten att marknadsföra
och sälja resor till den breda publiken. Enkla montertyper erbjuds till bra priser – ring oss på
08 667 25 97 eller mejla info@fin-s.a.se så får du veta mer. Varmt välkommen även som besökare!

TURISMKALENDERN














17/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
22/9 Skålfrukost med Turkish Airlines, Stockholm
22-23/9 8th Baltic Sea Tourism Forum, Gdansk, Polen
24-25/9 BarCamp om hållbarhet, Sigtuna
29/9 Antor on tour, Malmö
30/9 Antor on tour, Göteborg
15/10 Skålfrukost med Stockholms Visitors Board, Stockholm
9-13/11 Euhofa International Congress, Berlin, Tysklad
10/11 Skålfrukost med MTR, Stockholm
19-20/11 Stockholm Travel Show B2C Consumer Edition, Stockholm
19/11 Meet the world, Stockholm
21-24/1 Matkamässan, Helsingfors, Finland
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