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December 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 – Internationellt

Efter terrordåden i Paris den 13 november har antalet nya flygbokningar till staden minskat med
en fjärdedel jämfört med samma period förra året. Uppgiften handlar om fritidsresenärer snarare
än affärsresenärer. Förra året besökte 32,2 miljoner människor Paris.
Lonely Planet har utsett kommande års hetaste resmål i sin lista Best in travel. Vinnaren 2016 är
Botswana, som firar 50 år som självständigt land. På andra plats finns Japan som tagit emot över
15 miljoner turister hittills under 2015, följt av USA.
En ökad ekonomisk stabilitet i Europa betyder en växande mötesmarknad 2016, visar American
Express meetings and events 2016 global meetings forecast. I Europa ligger tillväxten på 1,8
procent enligt prognosen, att jämföra med en nedgång på 0,7 procent 2015. London är Europas
största mötesplats.
Swebus inleder ett samarbete med det norska expressbussbolaget Nor-Way Bussekspress.
Samarbetet betyder att Swebus resenärer kan köpa biljetter till Trysil, Fagernes och nio andra
norska orter på swebus.se. Nor-Way Bussekspress är den ledande expressbusskedjan i Norge med
2,5 miljoner resenärer varje år.
Airbnb har tagit in 100 miljoner dollar i sin senaste kapitalrunda. Värderingen är densamma som
vid den förra kapitalrundan, 222 miljarder kronor. Bolaget siktar på att bli lönsamt under nästa år
och kunde under årets tredje kvartal uppvisa bokningar till ett värde av drygt 19 miljarder kronor.
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RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige

Resevaruhuset AB satsar på sportsegmentet och förvärvar Watch it Live AB. Bolaget kommer
därmed att få ett kontor i Borås och efter årsskiftet ytterligare ett i Warszawa.
Allt fler svenskar vill hyra lägenhet eller hus på resan, enligt Tickets bokningsstatistik. Tickets
Novus-undersökning visar att 41 procent av svenskarna vill bo i lägenhet eller hus på
semesterresan. Airbnb (9 procent) har blivit nästan lika populärt att hyra via som traditionell Bed
& Breakfast (10 procent). Mest populärt är att hyra via företag.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Internationellt

Drygt hälften av svenskarna (56 %) brukar undersöka träningsmöjligheter när de bokar resor.
Spanjorer och fransmän är sportigast, medan danskar och engelsmän tar det desto lugnare, visar
en ny undersökning av nätresebyrån Expedia.
BCD Travel förvärvar Ticket Biz för att stärka sin position i Norden. Investmentbolaget Braganza
behåller sin minoritetsandel i Ticket Biz efter affären. Ticket Biz kommer att fortsätta att driva sin
verksamhet under dagens varumärke som en affärsenhet i BCD Travel, enligt pressmeddelande

HOTELL – Sverige

21 stugor på en avstängd bro över Vindelälven ska locka konferensgäster till skogarna utanför
Lycksele. Bron ligger tre mil in i skogen från Lycksele, dit det går flyg från Stockholm.
En grupp holländska företagare vill bygga en lyxresort i Grythyttan i Bergslagen. Anläggningen
ska öppna våren 2018. Arbetsnamnet på fritidsbyn som är tänkt att ligga intill sjön Sörälgen i
utkanten av Grythyttan är ”Lake Resort Bergslagen”. Det 54 hektar stora området omfattar minst
150 exklusiva fritidsvillor och ett modernt servicecenter med äventyrsbad, restauranger och
butiker.
I samarbete med Migrationsverket kommer Nordic Choice Hotels att ta emot praktikanter till
hotell runt om i Sverige. Syftet är att erbjuda de som nu flyr till Sverige en fot in på
arbetsmarknaden. I första vändan handlar det om ett 40-tal praktikanter på 18 hotell i Sverige.
Icehotel har tagit fram en skiss på ett hållbart komplement till vinterns hotell, där man med hjälp
av midnattssolen och hållbar solenergi ska möjliggöra en 1200 kvadratmeter stor permanent
isupplevelse med isbar, isutställning och sviter för övernattning. Den nya anläggningen ska enligt
planerna invigas i samband med att Ishotellet öppnar för vintern i december 2016.
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Ett nytt managementbolag har bildats för att ta över och driva Best Western-hotell. Det innebär
en ny struktur för kedjan vars hotell tidigare bara drivits av enskilda aktörer. Det nya bolaget kan
ta sig an nya hotell och driva dem under kedjans olika varumärken.
I mars 2016 öppnas Elite Hotel Mimer i Umeå. Byggnaden har anor från tidigt 1900-tal och blir
kedjans 28:e Elite-hotell. Omvandlingen från gammalt läroverk till modernt kvalitetshotell
påbörjades för ett år sedan och är nu i sin slutfas.

HOTELL – Internationellt

150 nya Sheratonhotell ska etableras världen över fram till år 2020. Kedjan satsar på en
omfattande modernisering av hotellrum och konferensmiljö. Träning och avkoppling under
hotellvistelsen kommer att prioriteras i förändringarna.
Midstar Hotels köper Hotel Grand Olav i Trondheim. Det är bolagets första förvärv i Norge.
Clarion Collection Hotel Grand Olav i Trondheim byggdes 1989 och har 106 rum. Hotellet är
integrerat i Trondheims Konserthus Olavshallen och Trondheims kulturhus.
I somras inledde Vings ägare Thomas Cook Group ett strategiskt partnerskap med Club Med och
nu är de första hotellen bokningsbara. I ett första skede lanserar Ving sju Club Med- hotell.
Hotellen håller hög klass med en rating på 4, 4+ eller 5.
Oslo har dyrast hotellövernattningar i Norden, följt av Köpenhamn, visar en mätning av från HRS.
Priserna stiger snabbast i Stockholm och det är billigast att bo på hotell i Helsingfors.
TURISM – Sverige
Nära hälften av svenskarna tar hänsyn till valutan när utlandsresan planeras. Det visar en
undersökning från Forex Bank. Enligt Forex Banks Sifo-undersökning uppger 45 procent att de
analyserar valutakursen innan de bestämmer resmål.

Under rubriken "Åtta saker svenskarna gör bättre än vi" öser det amerikanska resemagasinet
Condé Nast Traveler lovord över Sverige och svenskarna. Ondé Nast Traveler imponeras bl.a. av
svensk popmusik, fikastunder, stil och design, bastubadande och balansen mellan jobb och fritid.
Svenska Turistföreningen har utsett årets bästa vandrarhem/hotell och fjällstation. Vinnare av
Årets kudde som röstas fram av gästerna blev STF Lotshuset i Ångermanland. Årets upplevelse
delas ut till den anläggning som har skapat ett arrangemang eller en aktivitet utöver det vanliga
under året. Vinnare i denna kategori blev STF Nyrups Naturhotell i Skåne
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Bohuslän är populärt bland utländska turister. En nyligen gjord undersökning på uppdrag av
Turistrådet Västsverige visade att samtliga tillfrågade skulle kunna tänka sig att rekommendera
Bohuslän till sina närstående. 97 procent kunde tänka sig att återvända. Den typiske besökaren är
mellan 45 och 55 år. Drygt hälften av de tillfrågade kom från Norge, och cirka 20 procent var
tyskar.

RESTAURANG & MAT – Sverige
Björn Frantzéns Bobergs Matsal på NK har av Dagens Industri utsetts till Årets affärskrog.
Motiveringen lyder att den ”återupprättar ett klassiskt krogkoncept i historisk miljö”. Utmärkelsen
har delats ut sedan 1983.

TRANSPORTER – Sverige

Om två år ska de första kommersiella flygen landa på den nya flygplatsen Scandinavian
Mountains Airport väster om Hundfjället i Sälenfjällen. Målet är att till Scandinavian Mountains
reser besökare i december 2017 både nationellt och internationellt via flyg, reguljärt och via
charter.
Swebus och MTR Express inleder ett nytt samarbete på sträckan Stockholm–Göteborg. Swebus
och MTR Express partnerskap innebär att resenärer kan boka kombinationsbiljetter med buss och
tåg direkt via Swebus bokningssajt och få samma resevillkor för hela resan.
SJ vann upphandlingen om regionaltrafiken i Mellansverige. Uppdraget sträcker sig tio år framåt
från december 2016. Dalarnas, Örebros, Gävleborgs och Västmanlands län meddelade att SJ vann
upphandlingen om Tåg i Bergslagen. SJ tar därmed över trafiken från Tågkompaniet.

Efter sex månaders uppehåll är flygtrafiken mellan Mora och Arlanda igång igen. Kommunen
beslutade sig för att finansiera Dalaflygets upphandling av Arlandatrafik. Det kostar Mora kommun
4,9 miljoner kronor per år i fyra år.
Satsningen på höghastighetståg i Sverige blir nästan 90 miljarder kronor dyrare än planerat.
Kostnaderna för bygget blir 256 miljarder kronor. Den planerade höghastighetsbanan mellan
Stockholm och Jönköping med en gren till Göteborg och en till Malmö beräknas vara klar 2035.
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TRANSPORTER – Internationellt

Norge förbereder en ny flygskatt som innebär en avgift på 80 norska kronor per flygresa. Den
nya skatten ska generera sammanlagt 1 miljard kronor nästa år. Skatten ska införas den 1 april och
ska gälla alla plan som startar i Norge. En inrikes tur- och returresa kommer alltså få ett påslag på
160 norska kronor.

Peking nya flygplats ska bli världens största med en kapacitet på 100 miljoner passagerare om
året. Flygplatsens första fas ska vara klar 2019, då med fyra landningsbanor och en kapacitet på 45
miljoner passagerare om året. Först 2040 ska Pekings nya flygplats vara helt utbyggd med
ytterligare två landningsbanor och en kapacitet på 100 miljoner passagerare om året.
Air New Zealand har korats till Airline of the Year 2016 på den internationella flygsajten
Airlineratings.com. Flygbolaget rosas bland annat för sina "innovationer i kabinen, sin driftsäkerhet
och sitt miljöarbete." Norwegian blev Europas bästa lågprisflygbolag.
Nästa år kommer Finnair att flyga rekordmånga 21 stycken reguljära långdistansflyg från
Helsingfors flygplats till Asien, Nordamerika och Mellanöstern. Asien dominerar med 17
destinationer.
Den globala passagerarflygtrafiken ökade med 7,5 procent i oktober jämfört med samma månad
i fjol. Den inhemska steg 7,3 procent, enligt uppgifter från IATA. Hittills i år har trafiken ökat med
6,8 procent.
Norwegians trafiksiffror för november visar tillväxt på långlinjerna och i det europeiska
linjenätet. Kabinfaktorn låg på 83,1 procent vilket är en ökning med 4,1 procentenheter från
samma månad förra året. Närmare två miljoner passagerare reste med bolaget den här månaden,
en ökning med 11 procent.
19 timmar blir Singapore Airlines planerade linje Singapore – New York som startar 2018. Det är
två timmar längre än dagens längsta flygning Dallas-Sydney. De nya linjerna är möjliga tack vare
bränsleeffektiva plan. Singapore Airlines ska flyga med Airbus A3650.
Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis
Inträde |

Matka i Helsingfors (21-24 januari 2016) är med sina över 1 000 utställare norra Europas största
resemässa och en mötespunkt för över 20 000 branschaktiva under två affärsdagar.
Global Workshop den 20 januari är det största sälj- och matchmakingeventet inom den nordiska
resebranschen och ett utmärkt tillfälle för hundratals affärsmöten mellan utställande säljare och
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besökare. 2015 hade Global Workshop drygt 5 700 förbokade möten. Mer information om Matka
finns här, och om Global Workshop här.

TURISMKALENDERN











21/12 Julmys hos FIN-S, Stockholm
2016
12/1 Hotel Market Seminars, Stockholm
21-24/1 Resemässan MATKA, Helsingfors, Finland
25-26/1 Nordisk konferens om analys av turism, Malmö
11/2 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
13-15/5 Stockholm Travel Show på Djurgården, Stockholm
18-19/5 European Maritime Day, Turku, Finland
20-26/6 Mötesindustriveckan, London, England
15/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
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