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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

FINESSER & NYHETER – med FINesS
Stockholm Travel Show med två nya mässor – nu på Centralen! Branschens nya ledande
mötesplats i Stockholm infaller nästa år under våren 8 – 10 maj och under hösten 23 – 25
oktober. Den nya arenan blir på Centralen, där besökarantalet når upp till 750 000.

För mer information och bokning av plats www.stockholmtravelshow.se
Följ oss och få de senaste nyheterna www.facebook.com/stockholmtravelshow
För frågor och mer information info@fin-s.a.se

Premiär för Stockholm Travel Show. Premiärmässan hölls den 24 – 26 oktober 2013 i
Gallerian i samarbete med ett 40-tal utställare och partners. Bland mässans utställare fanns
allt från de stora rederierna och charterbolagen till både inhemska och utländska destinationer.
Ta MatkaBåten till Nordens största resemässa. Du som producerar, paketerar eller säljer
resor eller representerar media kan nu resa till Matka 2014 i Helsingfors tillsammans med
press- och bransch-VIPs. Välkommen med din intresseanmälan till info@fin-s.a.se.
Obs! Glöm inte vid anmälan att nämna ditt namn och det företag du representerar.

MÖTEN & EVENEMANG – Sverige
Helsingfors resemässa globaliseras. Genom Nordic Bloggers’ Experience kommer tiotals
internationella professionella resebloggare att besöka Matka 2014. Global Workshop kommer
att erbjuda utländska företag en effektiv kanal att nå köpare i Finland, Europa och Ryssland.
Stockholm och Åre vill ha OS 2022. Enligt beräkning finns en budget på närmare 10
miljarder kronor plus investeringar för 2,5 miljarder till hands från privata och offentliga
samarbeten.
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Stor framgång för Halmstad och idrottsåret. Under årets gång har Halmstad varit en av
Sveriges hetaste evenemangsstäder. I juli arrangerades bland annat SM-veckan, Dam-EM och
SprinterMästaren. Staden befäster att bli Sveriges främsta idrottskommun.
Friends Arena nu till salu. Den förlusttyngda arenans delägare vill antingen minska eller
lämna sitt innehav av aktier. Största delägaren idag är Svenska fotbollförbundet som äger en
tredjedel av arenan.

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Vinn en resa med New Hopes julkalender! Med Reseindustrins barnfond/New Hopes
julkalender kan du vinna allt från flygbiljetter till presentkort, samt en helårsprenumeration på
resetidningen RES. Beställ din kalender hos New Hope redan idag.
Obs! Försäljningsperioden slutar den 30 november 2013.

Sverige är modernare än dess konkurrenter. Utländska besökare ser Sverige för sin
modernitet och välutvecklade shopping, men även för sin design och sin barnvänlighet. De
europeiska resenärerna har jämfört Sverige med Kanada, Norge, Finland och Danmark.
90 % av månadslönen för en flygresa till Mallorca. År 1965 fick en tysk lägga nästan hela
sin månadslön på att flyga till Mallorca. Idag tar samma resa endast 10 % av månadslönen, då
kostnaderna påverkas av bränsle och flygtid.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Alicante ger mest sol för pengarna. Enligt Forex får den som längtar efter sol i november
maximal valuta för sina respengar genom att resa till Alicante. Konkurrerande semesterorter är
bland annat Lissabon, Antalya, Dubai och Aten.
Indien blir billigare. Kronan har blivit starkare och den indiska rupien svagare, ett faktum
som leder till att resenärerna i stort sett kan halvera sina resekostnader i Indien utan att nöja
sig med sämre hotell eller restauranger.
London, familjefavorit under lovet. Enligt Ving var London den
stora favoriten under höstlovet, speciellt för barnfamiljer där barnen
var minst tio år gamla. Förutom Harry Potter som lockade barnen
var även pundkursen bättre.

”Positivt och lärorikt”
Stockholm Travel Show 2013

Azorerna bäst på hållbarhet. Ögruppen Azorerna har utnämnts till världens mest hållbara
resedestination i en studie där natur, miljö, socioekonomi och samhälle står i fokus. I dag
saknar 95 % av världens turistdestinationer genomtänkta strategier inom hållbar turism.
Rekord för Parks and Resorts. Koncernen som bland annat driver Gröna Lund, Kolmården
och Skara Sommarland, har haft nära 2,7 miljoner besökare i år fram till september. Ett nytt
besöksrekord som ger en ökning på hela 6 % i jämförelse med fjolåret.

RESEBYRÅER & RESE ARRANGÖRER – Sverige
Charterresor till Albanien. Apollo introducerar charteresor till Saranda i Albanien nästa
sommar. Albanien är fortfarande oexploaterat som turistland. Hittills har landet främst haft
inhemsk turism och gäster från närliggande grannländer.
Storstäder lockar i vinter. Trots lågkonjunkturen fortsätter vi att uppfylla våra resedrömmar. Enligt resebyrån Ticket planerar var tredje svensk en resa utomlands i vinter. Något
som ökat resebyråns vinterförsäljning med hela 6 % i år.
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Se Zlatan spela med Emirates Skywards Miles. Bonusprogrammet som är sponsor till flera
av världens främsta fotbollsklubbar erbjuder det exklusiva förslaget att lösa in sina Milespoäng
mot biljetter till fotbollsmatcher, där bland annat Zlatan spelar.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Internationellt
Turkiet vann i Norden. Många nordiska resenärer ville solsäkra sin semester denna sommar
och då blev Turkiet det land som låg i topp på försäljningslistan enligt resebyrån Ving. Det var
bara i Danmark som Mallorca gick om Turkiet med knapp marginal.
Europas största resesöksajt är Skyscanner. Med 60 miljoner besökare per månad, 25
miljoner nedladdade mobilappar, samt en tillgänglighet på 30 olika språk, kan söksajten
Skyscanner nu titulera sig Europas största resesöksajt.
Expedia reser sig efter ett år. Kedjornas bojkott av Expedia når äntligen sitt slut. Några av
de kedjor som har ingått nya avtal med Expedia efter den ett år långa striden är Choice Hotels,
Scandic, First Hotels och Best Western.

RESTAURANG & MAT – Internationellt
Ny svensk stjärna har tänts i New York. Krogen Aska, en av de fyra stjärnkrogarna i
stadsdelen Brooklyn, belönas med en stjärna i franska Guide Michelin. Andra nordiska krogar
på båda sidor om East River är bland annat ambitiösa Acme och Luksus.
Stjärnkockar lagar flygplansmat. Gourmetmiddagar hör till ovanligheterna ombord på flyg,
men nu ändrar Finnair på det. Finska stjärnkockar från restaurang Farang komponerar i
framtiden moderna skandinaviska rätter som renfilé med svamppuré.

HOTELL – Sverige
Halmstad Camping expanderar. Campingen har varit stängd under året i avvaktan på en ny
detaljplan. Nu medger den nya detaljplanen en expansion samt en möjlighet till drygt 300
campingtomter och 45 stugor i framtiden.
Hotel Uman får bygglov efter domstolsbeslut. Efter en sju år lång process har Mark- och
miljööverdomstolen nu avslagit ett överklagande, som har lett till ett slut på den utdragna
processen. Nu kan Clarion Collection Hotel Uman enligt plan växa från tre till sju våningar.
Lyxig tältlodge får internationellt pris. Island Lodge på Bergholmen utanför Vaxholm, där
gästerna bor i specialdesignade lyxtält, har vunnit årets Prevue Visionary Awards i kategorin
enskilda hotell.
Övernattningarna i Sverige har ökat. Efter två år av
minskad sommarturism ökade antalet övernattningar i sommar
med blygsamma 1,4 % jämfört med i fjol. Största ökningen var
under juni månad, men den var även märkbar i juli och augusti.

”Full fart och ett stort
intresse bland besökare”
Stockholm Travel Show 2013

Rica Talk Hotel öppnar ny skybar. Mäss- och eventhotellet på 73 meters höjd intill
Stockholmsmässan i södra Stockholm öppnar en skybar med stor takterass på 19:e våningen.
En viktig förstärkning i Rica Hotels strategiska position som mötesplats.
Worldhotels inleder samarbete med nya Umeåhotell. Kedjan inleder nu ett samarbete
med Balticgruppen AB inför år 2014 då Umeå är Europas kulturhuvudstad. Kedjans portfölj
kompletteras således med det nyrenoverade Stora hotellet samt det nya U&Me.
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Stugpriserna sjunker med resans längd. Fritidshuspriserna sjunker generellt sett ju längre
avståndet blir till centrala Stockholm. De dyraste priserna för sommarstugor finns inom 5 mils
radie, där prislappen hamnar på minst två miljoner kronor i flera kommuner.

HOTELL – Internationellt
Lyxhotell har blivit billigare. Den billiga euron har lett till att lyxhotellen på Kanarieöarna
har gått ner kraftigt i pris. Detta bidrar till att hälften av researrangörernas resenärer bokar
fyr- och femstjärniga hotell i vinter.
Litauen har världens bästa hotell. Enligt Tripadvisor har hotell Kempinski i Vilnius blivit en
stor favorit bland resenärer från hela världen med sitt perfekta läge, underbara personal, rika
frukost och fina spa. Konkurrensen är stor från världsmetropolerna London, Berlin och Wien.
Rezidor i avtal med Saudiarabien. Hotelloperatören har tecknat åtta avtal för nya hotell
under det tredje kvartalet med totalt 1 400 rum. Fem av avtalen avser projekt i Saudiarabien,
i övrigt blir Algeriet en ny marknad till portföljen.
Bo som förbundskansler Angela Merkel. Nu går det att bo som en kansler för mindre än
500 kronor natten. En rumsförmedling i Berlin hyr ut Angelas lägenhet, som är belägen på
huvudstråket Schönhauser Allee i Östberlin.

TURISM – Sverige
Svensk safariturism ökar. Intresset att se svenska djur som björn, varg och tumlare
fortsätter att öka och detta år har redan blivit ett rekordår. Svenskarnas favoriter är bäver och
säl, medan de utländska turisternas efterfrågan är skogens konung älgen.
Gustavsvik investerar 100 miljoner. Gustavsvik Resorts vill återigen bli Sveriges största
inomhusbad. Badet ska tematiseras, campingen bli sexstjärnig och en ny aktivitetspark
byggas. Dessutom kommer stugor att byggas på pålar i en badsjö intill området.
Ett historiskt år för Astrid Lindgrens värld. Efter en rekordsommar följer man upp med ett
nytt publikrekord för Höstlovsöppet på 27 000 besökare. Totalt sett har över 475 000 personer
besökt parken under 2013.
Mörkret lockar fram svenskarnas reslust. Fyra av tio personer anser att en resa är det
bästa sättet att pigga upp sig på under höst och vinter. På andra plats hamnar spabesök tätt
följt av att äta ute.
Populärt att cykla i Stockholm. Cykelturer i städer som Köpenhamn och Amsterdam är känt
sedan länge, men nu har antalet cykelturer ökat även i Stockholm. I somras trampade upp
emot 2 700 turister runt på Stockholmskortets guidade cykelturer.
Ungdomsjobb skapas inte av högre kostnader. Utbildning och forskning är viktigt enligt
Visita inte en lösning på ungdomsarbetslösheten, en kommentar till beskedet om att
arbetsgivaravgiften kommer att fördubblas för ungdomar i framtiden.
Färre turistsatsningar i Norden. Turistnäringens nordiska investerarindex visar att den
nordiska verksamheten minskade med 17 % förra året i jämförelse med år 2011, trots att
resandet och övernattningarna i Norden har ökat rekordartat.
Svensken reser helst till Köpenhamn. Enligt resekonsultbolaget Resurs ökade svenskarnas
utlandsresande i somras med cirka 2,4 %, varav många av de resorna ledde till grannlandet
Danmark då kronans värde ökat.
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En tredjedel vill shoppa på semestern i Sverige. En undersökning från Visit Sweden visar
att utländska turister inte är ute efter souvenirer som nyckelringar och vikinghjälmar, utan
svensk mat och dryck, samt kläder och skor.
Gratis wi-fi stärker svenska städer. Internationellt sett finns gratis wi-fi redan i Las Vegas
och i New York, inspirerat av Silicon Valley där Google står bakom ett liknande projekt. I
Sverige får man ta sig till Helsingborg eller Jönköping för att hitta liknande helhetslösningar.
Åre är världens fjärde bästa plats för downhillcykling. Enligt WorldBikeParks är Åre en
föregångare inom de snabbt växande grenarna inom mountainbike med downhill-cykling och
trail running. Nu kan Åre som sommarstad även locka internationella turister.
Nytt Nobelcenter till Blasieholmen. Nobelmuséet har länge nöjt sig med sina trånga lokaler
i gamla Börshuset i Gamla Stan. Deras nya byggnad kommer nu att ligga på den del av
Blasieholmen som vetter mot Nybroviken.
Näringslivet tar miljöhot på allvar. Klimatet förändras och det är med stor sannolikhet
människan som ligger bakom allvaret. Ledande näringslivsföreträdare manar till handling och
ser inte bara hot utan även möjligheter från de kraftfulla utsläppsminskningarna.
Revansch för nöjesparkerna. Tack vare sommarsolen har de svenska nöjesparkerna fått sin
revansch. Fram till juli hade Gröna Lund haft 104 000 fler besökare än under motsvarande
period i fjol. Skara Sommarland ökade med 40 000 trots en nio dagar kortare säsong.

TURISM – Internationellt
Palma, Prag och Berlin toppar weekendlistan. De är de tre mest bokade weekendstäderna
hittills i år hos researrangören Airtours, som ser en ökande resetrend där kombinationen av
storstadsvistelse med sol och bad är i centrum.
Thailand lockar många julfirare. Hos charterbolagen är redan
åtta av tio jul- och nyårsresor bokade. En tydlig trend i år är trycket
på resenärernas regionala flygplatser, i hopp om att undvika
krångliga anknytningar och onödiga restider.

”Bra arena för att nå
Stockholmarna”
Stockholm Travel Show 2013

Jesus Christ Superstar på Åbo Svenska Teater. I februari kommer Andrew Lloyd Webbers
och Tim Rices första stora verk att sättas upp på stora scenen. Rockoperan sjungs på svenska
och kommer att textas både på svenska och finska.
Gemensamma visum ska underlätta resandet. Stora områden i Sydostasien, Afrika samt
Mellanöstern planerar att införa gemensamma visum för att underlätta handel och turism.
Berörda områden är bland annat Vietnam, Laos, Kambodja, Burma, Kenya, Rwanda, Sudan,
Uganda, Namibia, Seychellerna, Zambia och Mauritius.
Thailand planerar turistskatt. Att införa en turistskatt för utländska besökare som kommer
in i landet ska bland annat täcka de vårdkostnader, som sjuka eller skadade turister behöver
då de inte har en reseförsäkring. Skatten beräknas bli drygt 100 kronor.
Ryssar shoppar mindre i Finland. Förbundet Finsk Handel oroas av den minskande ryska
shoppingturismen i Finland. Tydligast är fenomenet i Helsingforsregionen.
American Express bryter sin globala affärsverksamhet. Bolaget går in för att accelerera
omformningen av Global Business Travel (GBT) och säljer halva sin affärsreseverksamhet för
att istället bilda en joint venture tillsammans med bolaget Certares.
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Affärsresenärers resor förlängs. Enligt American Express gör affärsresenärerna från
Amerika, Australien och Storbritannien allt fler resor jämfört med förra året. Över hälften av
resenärerna angav även att de förlängt sin arbetsresa för att förena nytta med nöje.
Nordkorea rustar upp för turister. En storsatsning ska göras i staden Wonsan vid sydöstra
kusten. Stranden Songdowon Beach ska utvecklas som badort och berget Masik, som ligger
bara två mil ifrån stranden, ska bli en ny vintersportort.

TRANSPORTER – Sverige
Flygpriset avgör valet av resmål. Enligt Skyscanner låter hela 47 % priset på flygbiljetten
bestämma valet av semesterresmål. Upp emot 62 % uppger även att de använder sig av en
prisjämförelsesajt innan de bokar sin resa.
Swedavias resultat lyfter. Den statliga flygplatsoperatören redovisar en vinst före skatt på
274 miljoner kronor under årets tredje kvartal. Under samma kvartal år 2012 låg vinsten på
255 miljoner kronor.
Ny skidtunnel ska lyfta Botkyrka. Planerna på att bygga världens längsta skidtunnel gör
Botkyrka till en ny idrottskommun. Privata aktörer lämnar nu in ansökningar om att få vara
med i förverkligandet. Tunneln kommer att förändra förutsättningarna för svensk skidsport.
Singeltätt på tunnelbanan. Prags tunnelbanebolag tror sig ha
lösningen på hur man bäst hjälper tidspressade singlar i storstaden.
Planen är att utnämna särskilda vagnar på tunnelbanetågen som
under vissa tider i veckan bara är tillägnade för singlar.

”Mycket folk i rörelse”
Stockholm Travel Show 2013

Direktflyg från Arlanda till Erbil. Nyligen öppnade en ny direktlinje från Arlanda till Erbil
International Airport i de kurdiska delarna av Irak. Det är ZagrosJet som gör två nya
flygningar i veckan, men även Germania och Small planet Airlines fortsätter sina flygningar.
Taxan halveras på Waxholmsbåten. För att uppmuntra fler människor att besöka
skärgården under lågsäsongen har enkelbiljetten på Waxholmsbåtarna halverats. En viktig
strategi för målet att behålla skärgårdssamhället vid liv.
Västsverige lyfter med nya flyglinjer. Enligt beräkningarna ger 10 nya flyglinjer till
Göteborg Landvetter direkta vinster på 1,3 miljarder för resenärerna och för regionen. Ett steg
i riktningen är Turkish Airlines satsning på den nya direktlinjen Göteborg-Istanbul.
Fjällflygplats i Sälen-Trysil blir verklighet. Transportstyrelsen har godkänt planerna och i
år gavs även ett godkännande från Mark- och miljödomstolen. Fjällturismen väntar sig ett helt
nytt Airport Center med tillhörande köpcentrum, där den norska gränshandeln lyfts fram.
Något glesare i SAS kabiner. Flygbolagets passagerartrafik steg i september med 1,6
procent jämfört med samma månad året innan. Kabinfaktorn, som visar hur pass fyllda
flygplanen är, föll med 2,6 procentenheter till 73,9 procent.
Regeringen satsar en miljard på sjöfarten. Sammanlagt satsas 1 035 miljoner kronor på
sjöfarten under perioden 2014 – 2016. Av dessa är 900 miljoner en tillfällig satsning på
isbrytning, men även drift av nödvändiga kanaler och slussar.

TRANSPORTER – Internationellt
Norwegian lanserar nya lågprisflyg till USA. Det norska flygbolaget fortsätter att storsatsa
på sina långlinjer och i början av mars börjar flygningar från Stockholm till bland annat Los
Angeles och San Fransisco dra igång.
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Norwegian tar Åboborna till Alicante. Under oktober månad började flygbolaget med den
nya flygrutten från Åbo till Alicante. Om efterfrågan är tillräckligt stor kommer sträckan att
trafikera en gång i veckan fram till augusti månad nästa år.
Turkiska Pegasus är Europas billigaste lågprisbolag. Ryanair har förvisso den billigaste
flygstolen, men efter en avgift för in-check av bagage och betalning av bankkort, faller Ryanair
till fjärde plats. Pegasus Airlines har det lägsta genomsnittliga totalpriset för en enkelbiljett.
Lufthansa satsar på lyx och lågpris. I Europa har de traditionella flygbolagen SAS, Iberia,
Air France-KLM och Lufthansa haft tuffa tider. Bland annat Lufthansa har förlorat 8 miljarder
kronor på europaflygningar. Nu ska långdistanstrafiken hjälpa bolagens lönsamhet.
MTR Express satsar på klimatsmarta tåg. Snart erbjuder MTR Express totalt 110 nya
avgångar i veckan på sträckan Göteborg – Stockholm. En investering på 700 miljoner kronor
för att klara av de nordiska vinterförhållanden, utan att dra in på service och komfort.
Alitalia på väg mot konkurs. Det förlusttyngda italienska flygbolaget Alitalia behöver
kapitaltillskott för att inte tvingas ansöka om konkurs. Bolaget har varit olönsamt under många
år och bär även på stora skulder.
Aeroflot flyger till Sochi under Vinter-OS. En ny direktlinje skapas av flygbolaget mellan
Frankfurt och Sochi under februarimånad. Satsningen kallas internt för Olympic Air Bridge och
är framtagen för den stora efterfrågan till Vinter-OS 2014.
Air France startar lågkostnadsflyg. Transavia tar över allt mer av de franska europalinjerna
och är nu Air France nästa stora nätverksbolag, som startar en lågkostnadsverksamhet med
målet att ha 30 nya flygplan inom när framtid.
Lyxig europeisk privat-tågturism i Iran. "Persiens juveler" är den nya 15-dygn långa resan
som anordnas med superlyxtåget Golden Eagle från Budapest till Iran genom länder som
Rumänien och Turkiet.
Fler flyglinjer ökar Maltas turism. Idag omsätter Maltas turism 1,3 miljarder euro om året
och under föregående år besöktes landet av hela 1,44 miljoner turister. Malta har idag flygförbindelser till sammanlagt 85 destinationer, varav 19 går till Skandinavien under högsäsong.
Rekordtunnel mellan Danmark och Tyskland. Om mindre än två år börjar byggandet av
den rekordlånga tunneln mellan Rödby och Puttgarden. Med sina 17,6 kilometer är tunneln
beräknad att bli klar år 2021 och en bilresa genom tunneln förväntas ta 10 minuter.
Nya lågpris till USA. Norwegian fortsätter satsningen på flyglinjer och erbjuder nu flyg från
Stockholm och Köpenhamn till Los Angeles samt New York, från Oslo till San Fransisco samt
Orlando. De nya linjerna drar igång med start i början av mars nästa år.

RESETIPSET
| Löjrom | Abborrfiléer | Ankbröst | Plommonpuré | Kalvstek | Sillkaviar | Äppelcider | pepparrot |
Fira traditionell jul på Hanaholmen. Det välkända, moderna och konstinspirerande
konferenscentrumet i Helsingfors skärgård bjuder in till en traditionell finsk jul, där julbordet är
inspirerat av både svenska som finska läckerheter. Läs mer på Hanaholmen.
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20/11
20/11
20-24/11
26/11
27/11
27/11
28/11
28/11
28/11

Discover America Workshop, Göteborg
Meet & Treat, Barcelona
Touristik & Caravaning International, Leipzig, Germany
Tyska Turistbyråns jullunch (Hamburg Tourismus), Stockholm
Arlandas roll i Stockholm som växande IT stad, Stockholm
Discover America Thanksgiving, Stockholm
SKÅL Soirée Helsinki International, Helsinki
SKÅL Frukost med Emirates, Stockholm
Mediterranean Hotel Management & Investment Forum, Paphos

December





2/12
2-5/12
4/12
6/12

Event i Världsklass, Stockholm
INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET, Cannes, France
Svenska Turistgalan, Stockholm
SKÅL International Stockholm jullunch, Stockholm

2014
Januari















9/1
10/1
15/1
16-19/1
14-19/1
17/1
17-19/1
20-24/1
22-26/1
24-26/1
25/1
29-30/1
29/1
30/1-2/2

TravelMatch B2B Seminar & Workshops, Oslo
Reiselivsmessen, Oslo
MATKA Meet Finland and Global Workshop 2014, Helsinki
MATKA Nordic Travel Fair 2014, Helsinki
Vakantiebeurs – International Tourism Trade Fair, Netherlands
FERIE 2014, Köpenhamn
Holiday World Show, Belfast, Ireland
Mötesindustriveckan – Stockholmsmässan, Stockholm
FITUR International Tourism Trade Fair 2014, Madrid, Spain
Holiday World Show, Dublin, Ireland
Resemässan, Norrköping
Nordens Möten & Events 2014, Malmö
SATTE 2014, New Delhi, India
EMITT International Tourism Trade Fair 2014, Istanbul, Turkey

Februari










3/2
4-5/2
5/2
5-9/2
8/2
6-10/2
12-13/2
12-16/2
13-16/2

SATTE 2014, Mumbai, India
Besöksnäringens Ledarforum, Halland
Sverige inom räckhåll 2013, Berns, Stockholm
Reisen Hamburg, Hamburg, Germany
Resemässan, Linköping
Brussels Holiday Fair, Brussels Expo, Belgium
CONVENE 2014, Vilnius, Litauen
CROTOUR International Tourism Fair, Zagreb, Croatia
BIT International Tourism Fair 2014, Milano, Italy

Tips! Se flera evenemang i Sverige och internationell på Travel Trends.
Finlandshuset, Snickarbacken 2, 4/5 tr | 111 39 Stockholm
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