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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

NYHETER – med FINesS
För fjärde gången intar Stockholm Travel Show Centralstationen den
19-20 november 2015. Centralen är Stockholms främsta mötesplats med
250 000 personer i huset varje dag och Stockholm Travel Show erbjuder
möjligheten att marknadsföra och sälja till den breda publiken. Mer information
på www.stockholmtravelshow.se.

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Köpenhamns flygplats blir först i Norden med superjumboplanet A380.
Flygplatserna i Köpenhamn och Stockholm konkurrerar ständigt om att få så
stor del av den skandinaviska långdistanstrafiken som möjligt. Den här gången
blev det Köpenhamn som snuvade Arlanda på Airbus A380. Det är Emirates
som kommer att flyga en direktlinje mellan Köpenhamn och Dubai. Planet som
har kapacitet för över 600 passagerare börjar flyga den 1 december 2015.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Ökad konkurrens mellan flygbolagen i Mellanöstern. Idag dominerar
flygbolagen Qatar Airways, Emirates och Ethiad i mellanöstern. Nu vill Oman
Air bygga upp en verksamhet med hub i Muscat och, på samma sätt som de
andra flygbolagen, bli en hub för flygtrafiken mellan Asien, Europa och USA.
Detta innebär att konkurrensen ökar betydligt.
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RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige
National Geographic ger utmärkelse till en av Wild Swedens resor.
Utmärkelsen heter ”50 tours of lifetime” och tilldelas Wild Swedens resa ”Wolf
Tracking in Winter”. För att få den prestigefulla utmärkelsen krävs det att man
uppfyller kriterier där stor vikt läggs på utbytet mellan kulturer och hållbarhet.
Wild Sweden kommer, efter att ha mottagit utmärkelsen, att tillsätta extra
resor under vintern 2016.
Sju av tio svenskar planerar att resa utomlands under 2015. I en
undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Forex Bank så visar det
sig att sju av tio svenskar planerar att resa utomlands i år. Dessutom planerar
nästan hälften av alla som deltog i undersökningen att spendera mer pengar
på resan i år än förgående år trots den svaga kronan.

RESTAURANG & MAT – Sverige
SDG Live livar upp Smådalarö Gård i sommar. I samband med att
renoveringen av Smådalarö Gård blir klar till sommaren kommer SDG Live
under tio veckor att bjuda på svensk musik. Elva svenska musikstjärnor
uppträder med start den 24 juni.

HOTELL – Sverige
Scandic vann pris för bästa hållbarhet i branschen för femte året i rad.
Scandic har arbetat med hållbarhet sedan 1993 och driver branschens ledande
hållbarhetsprogram. För femte året i rad utsågs Scandic till bäst i Sveriges
hotellbransch i Sustainable Brand Index 2015 årliga varumärkesundersökning.
Pop House köper upp Melody Hotel. Björn Ulvaeus bolag Pop House, som
sedan tidigare äger Abba The Museum och Swedish Music Hall of Fame, köper
upp Melody Hotel. Hotellet ansluts nu i samband med köpet till kedjan Best
Westerns nya varumärke BW Premier Collection. Målet är att integrera
verksamheterna och förverkliga visionen om ett Musikens Hus i Stockholm.
Landets första vinhotell öppnar i januari 2016. Förra året öppnade Nya
Carnegiebryggeriet, ett mikrobryggeri med restaurang, i Södra
Hammarbyhamnarna. I januari 2016 kommer The Winery Hotel att öppna i
Järva vid norra infarten till Stockholm. I Järva krog byggs hotellet med en
komplett vinfabrik och tanken är att där ska produceras 10 000 flaskor vin per
år.
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Smådalarö Gård satsar på konferens och golf. Smådalarö Gård har
renoverat sin konferensavdelning och lanserar lagom till sommaren sin nya
skärgårdskrog. Det nya krogkoncept är framtaget tillsammans med Paul
Svensson och det nya köksteamet. Den tredje april öppnade även golfbanan
för säsongen och nytt för i år är att man kan spela ”Pay & Play”.

HOTELL – Internationellt
Europas billigaste hotellrum finns österut. I Warszawa, Krakow och Vilnius
hittar man Europas billigaste hotellrum enligt Hotels.coms senaste
hotellprisindex för 2014. I New York steg priserna med 3 procent, i Paris med 5
procent och i London med hela 12 procent.

TURISM – Sverige
Besöksnäringen håller igen inför 2015. 2014 var ett bra år för
besöksnäringen i Sverige då efterfrågan på hotellrum ökade markant och
Sveriges restauranger ökade omsättningen med fem miljarder kronor.
Samtidigt gav besöksnäringen 5000 nya helårsjobb och sysselsatte ungefär
150 000 helårsarbetstillfällen. 2015 ser dock ut att bli ett tuffare år då många
företag är oroade över regeringens beslut om att dubblera arbetsgivaravgiften
för unga.
Måndagar är nya mötesdagen. Torsdagen, som är mötesveckans mest
intensiva dag, får nu konkurrens av måndagen. Svenska Möten ser en ny trend
inom mötesindustrin, att folk väljer att lägga sina möten i början av veckan
istället för i slutet.
Regeringen satsar extra på Sveriges besöksnäring. Under de kommande
tre åren ska regeringen satsa extra medel på att marknadsföra Sverige
utomlands. Under 2015 kommer staten att ge VisitSweden 30 miljoner och
därefter 20 miljoner år 2016 och 2017. VisitSweden ska dels jobba med att
locka hit nya besökare men även med att förlänga vistelsen hos
endagsbesökarna. I framtiden hoppas man att detta genererar större intäkter
och nya jobbmöjligheter i Sverige.
Svenskt rekordår för Svenska campingplatser 2014. Förra året satte de
svenska campingplatserna nytt rekord med 15 miljoner gästnätter. Mellan juniaugusti skedde 44 procent av det kommersiella boendet i Sverige på
campingplats. Svenskarna står för 77 procent av övernattningarna, därefter
norrmännen med 12 procent och tyskarna med 5 procent.
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Kraftig ökning av turismen i Sverige. Under 2015 kommer utländska
turister att spendera cirka 115 miljarder kronor under sina besök visar
beräkningar från Visita. I Visitas prognos förutspås även att gästnätterna på
hotell kommer att öka med en halv miljon och under juni-augusti beräknas
hotellen omsätta 6,3 miljarder kronor.
Svenskarna är de som är minst intresserade av att resa till nya
destinationer. I en undersökning som företaget YouGov Frankrike har gjort
visar det sig att 42 procent av svenskarna planerar att åka tillbaka till samma
destination som de besökte förgående år. Detta beror på att man planerar att
besöka en bekant eller släkting, att man har många minnen på destinationen
eller att man äger/känner någon som äger boende där. Undersökningen visar
även att nästan 6 av 10 svenskar reste fler än tre gånger förra året och är
dessutom bland de européer som reser utomlands oftast.
2000 golfare kommer att delta i tävlingen ”Golfhuvudstaden extra
allt”. Tävlingen arrangeras på 18 olika golfklubbar i södra Sverige och
Danmark. Det är en öppen tävling där alla får delta. Utöver en spännande
tävlingsupplevelse får man också veta mer om Halmstad som semesterstad.

TURISM – Internationellt
Appen MobiTrotter Wifi underlättar utlandsresandet. Nya appen
MobiTrotter Wifi finns nu tillgänglig för smartphones. Kombinationen av den
nya appen och den äldre appen ”Mobitrotter”, från samma bolag, gör att man
kan ringa gratis eller betydligt billigare utomlands samt surfa till lägsta lokala
pris. Appen lanseras tillsammans med researrangören Apollo.
Världens bäst rankade destinationer 2015. Tripadvisor har släppt sin
årliga lista över världens bäst rankade destinationer baserat på tusentals
omdömen från resenärer. Marrakech i Marocko kom på första plats. Placering
från ett till tio: Marrakech, Siem Rep, Istanbul, Hanoi, Prag, London, Rom,
Buenos Aires, Paris och Kapstaden.
Friidrotts VM 2021 i Eugene. Vid styrelsemötet i Internationella
Friidrottsförbundet beslutades att friidrotts-VM 2021 kommer att vara i
Eugene, USA. Detta är en stor besvikelse för Svensk Friidrott och Göteborgs
Stad som lagt mycket tid på att förbereda en ansökan om att få arrangera
mästerskapet och nu inte ens fick chans att lägga ett bud innan valet var
avgjort.
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TRANSPORTER – Sverige
SAS sommarprogram igång. SAS har successivt startat sitt
sommarflygprogram och öppnar i år 25 sommarrutter från Sverige, dels nya
och dels återkommande linjer. Flertal destinationer är i eller omkring
Medelhavet. I Norge öppnar man 22 linjer och i Danmark 15 linjer. Totalt ökar
SAS sommartrafiken från Skandinavien med 62 destinationer.
Stockholms hamnar har tillsammans med fyra finska hamnar ansökt
om EU-finansiering för utveckling av hamninfrastruktur och
miljötjänster. Man har fått den svenska regeringens stöd och beskedet om
vilka projekt som erhåller EU-medel meddelas i sommar. I Stockholm ansöker
man om finansiering för resterande etapper av Värtahamnen samt för
Kapellskärs hamn. Samarbetet med Finland ska förbättra sjötransporterna
mellan länderna och Stockholms hamnar hoppas bli starkare på den
europeiska kartan.
Specialkryssningar i Stockholms skärgård med Birka. Birka Cruises är
det enda rederi som går i Möjaleden och under våren och sommaren sätter
man in bonuskryssningar. En fyrkryssning i sommar och sex kryssningar på
Möjaleden i vår. Gästerna kommer att guidas genom skärgården av
farledsexperten Göran P Sjödin.
Malmö Airport blir Iraq Airways nya transit. Vid flygning mellan Irak och
Storbritannien krävs ett stopp i ett europeiskt land innan ankomst till
Manchester. Tidigare har transiten skett i Wien men nu ska den istället ske i
Malmö. Mellanlandningen sker i en så kallad ren transit där det görs
säkerhetskontroll, röntgen av bagage och kontroll av resehandlingar men
ingen påstigning av nya passagerare. Mellanlandningen sker enbart på utresan
från Bagdad och inte på returresan från Manchester.

TRANSPORTER – Internationellt
Aeroflot är Europas fjärde snabbast växande flygbolag. Ryska
flygbolaget Aeroflot flög under 2014 hela 23.6 miljoner passagerare vilket är
en ökning med 13 % jämfört med 2013. Flygbolagets RSK, passagerare per
kilometer, var 67.12 miljarder vilket är en ökning med 11.4 % jämfört med
2014. Detta gör att flygbolaget blir Europas fjärde snabbast växande flygbolag.
Direktflyg mellan Umeå och Amsterdam. Malmö Aviation öppnar för tredje
året i rad en utrikessäsongslinje från Umeå. De två tidigare linjerna har varit
Berlin och Prag och på skärtorsdagen gick det första planet till Amsterdam.
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Kina vill förlänga järnväg med hjälp av tunnel genom Mount Everest.
Sedan 2006 går världens högst belägna järnväg mellan Peking och Tibet. Kina
planerar nu att förlänga järnvägen från Tibet ända fram till Nepal med en
tunnel genom Mount Everest. Bygget, som ska stå klart 2020, kommer att ge
Kina tillgång till den stora marknaden i Indien.
Världens pålitligaste flygbolag. Resesajten Wanderbat har genomfört en
undersökning över världens mest pålitliga flygbolag. Man har tagit hänsyn till
flygplansflotta, punktlighet och bagageregler. Placering från 1 till 10: Qatar
Airways, Emirates, China Eastern, Singapore Airlines, China Southern Airlines,
Ethiopian Airlines, Air China, British Airways, Saudia och Cathay Pacific.
Flygbolaget Ethiopian Airlines fortsätter att satsa på Sverige. År 2003
Ethiopian Airlines flyttade sin skandinaviska trafik från Kastrup till Arlanda.
Inför sommaren 2016 planeras en ny linje öppna till Oslo och mest troligt är
att den kommer att gå Addis Abeba – Stockholm - Oslo. En ny hub planeras
också i Dublin då flygen från Addis måste göra en teknisk mellanlandning i
Europa eftersom de inte klarar en nonstop flygning till USA. Detta beror på att
flygplatsen i Addis Abeba ligger på hög höjd vilket medför extra
bränsleförbrukning vid start.
Finnair utökar med fler flyg från Karleby-Jakobstad i Finland. I samband
med att Flybe lämnar Finland tar Finnair över. En större satsning ska ske på
flygplatsen Karleby-Jakobstad. Man kommer att öka från en till tre flygdagar i
veckan med totalt nio avgångar. Priserna har tidigare varit aningen höga så
från och med den andra maj, när den nya trafiken påbörjas, kommer man att
sänka priserna.

Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur |
Gratis Inträde |
Didrichsens i Helsingfors 50 år. I år fyller Didrichsens konstmuseum på
Granö i Helsingfors 50 år. Konstnären Kaarina Kaikkonen, känd för sina
konstverk gjorda av begagnade kläder, skapar en 50-årsjubileumsinstallation i
museets skulpturpark. För konstverket har museibesökare skänkt över 2 000
använda skjortor. Invigningen av verket den 19 maj är öppen för allmänheten.
Läs mer här.

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

TURISMKALENDERN
Maj






22-24/5 Skärgårdsmässan, Stockholm
29/5 Skål Nordic Forum, Stockholm
September
17/9 Stockholm Travel Show B2B Business Edition, Stockholm
22-23/9 8th Baltic Sea Tourism Forum, Gdansk, Polen



November
9-13/11 Euhofa International Congress, Berlin, Tysklad
19-20/11 Stockholm Travel Show B2C Consumer Edition, Stockholm



2016
Januari
21-24/1 Matkamässan, Helsingfors, Finland
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