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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
Nu är hösten här och det är skördetid – tänk på höstens affärsmöjligheter! Varmt välkommen
till Stockholm Travel Show 23- 25.10 på Centralen och på Casino Cosmopol. Mässan är ett
utmärkt sätt att även nå media och nya B2B-kontakter. Boka din plats nu! Läs mer på
www.stockholmtravelshow.se och kontakta oss gärna för mer information. Hoppas du får
glädje av höstens aktuella resetrender!
Martin Ahlberg

Marta Wallin

Pernilla Åblad

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Kurbits har gått i konkurs. Affärsutvecklingsprogrammet Kurbits för besöksnäringen har
lämnat in en konkursansökan. Under 2014 har det uppstått akut likviditetsbrist då betydligt
färre utbildningsprogram har beställts och genomförts. Kurbits beställare har under 2014 inte
haft möjligheten att köpa kurser då de regionala EU-medlen i den nya programperioden inte är
tillgänglig för beställare förrän i mitten av 2015.
Gästhamnar får färre besökare. Trots en varm och solig sommar fick Sveriges gästhamnar
60 000 färre besökare jämfört med förra sommaren. Stockholm visade en liten ökning då
200 000 besökare tog sig till någon av Stockholms gästhamnar. Överlägset flest besökare
hade Västkusten då fyra av tio båtar besökte deras hamnar.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Världens bästa flygbolag är utsett. Cathay Pacific Airways från Hongkong är världens bästa
flygbolag. Den brittiska flygrankingsajten Skytrax har utvärderat tyckande från 18,8 miljoner
recensioner inskickade av resenärer från hela världen. Flygbolaget tog ett rejält kliv om man
jämför med förra årets sjätte plats. På andra- och tredjeplats kom Qatar Airways respektive
Singapore Airlines.
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Emirates inför inflight-underhållning för synskadade. Det prisbelönta
underhållningssystemet – ice Digital Widescreen erbjuder 16 Disney-filmer med särskilda
ljudspår för synskadade. Emirates är det första flygbolaget att erbjuda den moderna tekniken
som innehåller en inspelad berättarröst mellan dialogerna för att förklara scenen. Flygbolaget
har även över 1800 kanaler med underhållning och 400 filmer som kommer att kunna ses på
stora tv-skärmar med HD-upplösning.
Air Berlin säljer på auktion. Lågprisbolaget inför auktioner för att locka passagerare att
uppgradera till finare stolar och bättre service på företagets långlinjer. Fram till 72 timmar före
avgång kan resenärerna buda på uppgraderingen som tar dem från ekonomiklass till
affärsklass med bättre utrymme och godare mat och dryck.

Världens bästa flygplats uppgraderas. Flygplatsen Changi i Singapore har för sjunde året i
rad utsetts till världens bästa av Skytrax. Flygplatsen är toppmodern och erbjuder gratis
sightseeingbuss för att upptäcka Singapore mellan flygen. Flygplatsen ska nu bli ännu bättre
då 7,8 miljarder kronor satsas på en spektakulär uppgradering som ska hålla flygplatsen i topp
flera år framöver. En tät tropisk trädgård ska anläggas högst upp med ett vattenfall som rinner
ner från taket.

RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Sverige
Visitsormanland.com är nu lanserad. Sörmanlands Turismutveckling AB har lanserat
nätbutik och besöksservice. Hemsidan är till för att sälja och marknadsföra alla fantastiska
upplevelser som Sörmanland har att erbjuda svenska och utländska besökare.

Ving är årets hbtq-vänligaste företag. Ving fick pris på Pridefestivalen och vinner för tredje
året i rad ”Årets hbtq-vänligaste företag” som koras av fackförbundet Unionen. I slutet av
årets Pride-vecka prisades företaget på Pride-parks stora scen i Stockholm.

Direktcharter till Mauritius. Nu lanseras direktcharter till Mauritius och paketresor till Bali
som två vinternyheter med Fritidsresor. Direktchartern går från Stockholm till Mauritius med
avgång en gång i veckan. Arrangören erbjuder 24 olika hotell på ön. Det finns även turer från
Köpenhamn med en mellanlandning i Dubai där man samarbetar med Emirates. Andra nyheten
är flyg från Arlanda och Köpenhamn, med en mellanlandning, till Bali där Fritidsresor erbjuder
hotell på tre olika resmål.

Jorden runt med Scandjet. Den 9 januari början en jorden runt-resa som den göteborgska
researrangören lanserat. Arrangören har ett eget chartrat plan som tar 200 passagerare från
Landvetter till 10 olika destinationer. På nästan alla platser finns golfbanor tillgängliga och
destinationerna som besöks är Kuba, Brasilien, Patagonien, Påskön, Moorea, Auckland,
Sydney, Borneo, Kambodja och Abu Dhabi.

Ving satsar på paketresor till Marocko. Norr om Agadir i Marocko ligger den marockanska
surforten Taghazout. Ving säljer nu paketresor till orten som blivit väldigt trendig senaste
tiden. Taghazout passar både äventyrliga surfare och soldyrkare då Ving erbjuder resor året
om.
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RESEBYRÅER & RESEARRANGÖRER – Internationellt
World Travel Awards 2014. Priset för Europas ledande flygbolag gick återigen till Lufthansa
som också vann första pris för sin flygplatslounge i Frankfurt. Thomas Cook fick titeln som
ledande researrangör. Sveriges ledande hotell gick till Grand Hotel. Sheraton i Stockholm blev
utnämnt till ledande affärshotell och bästa svit och bästa konferenshotell gick till Hotell
Esplanade.
Ökad vinst för Expedia. Nätresebyråns aktie steg med fyra procent efter det andra kvartalet.
Hotell- och flygbiljettförsäljningen har ökat visar ett bättre resultat än förväntat. I fjol uppgick
nettovinsten till 63 miljoner dollar medan vinsten i år var på 85,9 miljoner dollar.
TripAdvisor köper Viator. TripAdvisor har förvärvat webbplatsen Viator som säljer turer och
utflykter online. Webbföretaget erbjuder 20 000 utflykter, aktiviteter på över 1 500
destinationer och över 600 000 recensioner och foton postade av resenärer. TripAdvisor sägs
ha betalat cirka 200 miljoner dollar för företaget som är deras fjärde förvärv för året. De
nyförvärven är Lafourchette, Tripbod och Vacation Home Rentals.
All inklusive på Globetrotters lyxkryssningar. I höst erbjuder Globetrotter exklusiva
lyxkryssningar med fartyget Seven Seas Voyager som tillhör rederiet Regent och räknas som
ett av världens bästa. Kryssningen går mellan Istanbul och Dubai till unika priser där allt ingår,
gourmetmåltider, samtliga drycker, flyg, hotell och ett stort antal utflykter. Gästerna får
uppleva känslan att passera Suezkanalen och upptäcka många historiska sevärdheter på
Arabiska halvön.
Golf Plaisis lanseras i Finland. Golfpaketet har tidigare sålts via Golf by Apollo på den finska
marknaden men kommer i fortsättningen att representeras av Gold Plaisir Golfmatkat.
Programmet kommer att byggas ut med fler golfresmål anpassade till vår-och höstsäsongen i
länder som Portugal, Spanien, Turkiet och Italien.

RESTAURANG & MAT – Sverige
On My Way Brasserie & Bar har öppnat på Arlanda. Med utsikt över landningsbanan kan
resenärerna njuta av klassiska svenska maträtter. Restaurangen som har utvecklats av SSP
tillsammans med Radisson Blu SkyCity har nu öppnat på Arlanda. On My Way Brasserie & Bar
erbjuder frukostbuffé, säsongsbetonade rätter, alkoholhaltiga drycker och svenska klassiker
som Toast Skagen och Entrecôte.
Glädjande siffror för svenska restauranger. De svenska restaurangernas
försäljningsvolym steg under maj månad med 5,2 procent jämfört med samma period förra
året. Särskilt bra gick det för kaféer som ökade sin försäljning med 8,4 procent och för
trafiknära restauranger som ökade med 7,6 procent.

RESTAURANG & MAT – Internationellt
Alentejo en rustik matregion. Nära Lissabon och Algarve breder en av Portugals vackraste
regioner ut sig. I Alentejo är husmanskosten och rödvinet i huvudfokus men trots kokkonst och
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goda viner är regionen ofta förbisedd. Regionen är rik på delikatesser från det bördiga
landskapet. Alentejo står för Portugals halva vinproduktion då deras soliga somrar och kyliga
vintrar gynnar bygdens vinskördar.

HOTELL – Sverige
Görvälns Slott är Sveriges bästa boutiquehotell. World Travel Awards har för tredje året i
rad utnämnt Görvälns Slott i Järfälla till Sveriges främsta boutiquehotell och fått titeln
”Sweden’s Leading Boutique Hotel 2014”. World Travel Award hyllar kreativitet och innovation
för att skapa värdefulla reseupplevelser i en konkurrensutsatt bransch. Priset betraktas som en
av de främsta utmärkelserna en reseprodukt kan få.
Radisson Blu har lanserat en resetipsblogg. Resefantaster har nu möjlighet att dela med
sig av egna tips och kunskaper om de resmål och städer där Radisson Blu har hotell. Bloggen
heter Radisson Blu Blog och ska användas för att uppmuntra människor att dela med sig av
bland annat cafétips, bästa utsiktsplats, trädgårdar och/eller vad som finns att utforska på den
aktuella platsen.
Airbnb lanserar ny tjänst för affärsresenärer. Airbnb blir partner med reseföretaget
Concur för att nå affärsresenärer. Partnerskapet gör att affärsresenärerna får fler
bokningsalternativ och bättre kostnadskontroll. Användaren kommer att kunna boka direkt av
Concurs som levererar integrerade rese- och kostnadslösningar för affärsresande och genom
Triplink förenklas rapporteringen av utgifter i samband med affärsresor.
Falkenbergs Strandbad är Sveriges bästa SPA 2014. World Travel Awards har gett
utmärkelsen ”Best Leading SPA-resort” till Falkenbergs Strandbad. Efter nya ägare 2011, en
upprustning och en ”omprofilering” övergavs konferensmarknaden för att istället bli en
”kolonial pärla vid havet”. Hotellet är nu Sveriges lyxigaste SPA-hotell. Hotellet har ett
annorlunda koncept där SPA-behandlingar är afrikainspirerade och avdelningarna inredda med
marmor från golv till tak, kristallkrona över poolen, guldpelare och havsutsikt.

HOTELL – Internationellt
Lyxhotell för stora plånböcker. Emirates Hotel i Abu Dhabi och Pangu Plaza i Peking har sju
stjärnor. Gäster erbjuds exempelvis skridskobana och egen strand. En natt på Emirates Hotel
kostar ca 82 000 kronor och att hyra en lägenhet på Pangu Plaza kostar ca 5,5 miljoner kronor
per år.
Nytt Best Western hotell i Phuket. Det nybyggda hotellet, BEST WESTERN Patong Beach,
öppnar i oktober 2014 i hjärtat av Phuket. Hotellet blir hotellkedjans 13:e hotell i Thailand och
deras tredje i Phuket. Hotellet kommer erbjuda en smart och snygg design och är utrustat med
en s.k. infinity-edged utomhuspool, fitness center, business center och kostnadsfritt Wifi.
Norges nya flytande hotellstjärna. Utanför Tromsö i Nordnorge planeras nästa sommar att
börja bygga ett flytande 5-stjärnigt hotell, format som en snöstjärna. Det nederländska
företaget Dutch Docklands är specialister på flytande konstruktioner och står bakom designen
för Krystall Hotels. Tanken är en enkel glasbyggnad där gästerna kan se norrskenet utan att
lämna sina sängar.
Hotell tar straffavgift för dåliga recensioner. Hotellet Union Street Guest House i New
York får en massa kritik då de tar ut en avgift för alla negativa recensioner om dem på nätet.
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Hotellet är populärt för vigslar och straffavgiften gäller i första hand bröllopsgäster som skriver
något negativt. Enligt bokningsvillkoren förbehåller sig hotellet rätten att ta ut en straffavgift
på 500 dollar för varje negativt inlägg. Tas inlägget bort kan gästen återfå sin deposition.
Spendera en natt på Downton Abbey. En natt på slottet Highclere auktioneras ut.
Auktionen sker i London och slottet är det där Downton Abbey spelas in och utropspriset är på
cirka 123 000 kronor. Den som vinner får inte bara själva övernattningen utan kan även ta
med sig fem personer då det ingår tre sviter, trerätters middag, drinkar och traditionell
engelsk frukost.

TURISM – Sverige
Svensk besöksnäring går starkt framåt. Sverige har stor attraktionskraft när det gäller
mat, kultur och natur som ger stora exportvärden. Enligt siffror från Tillväxtverket har antalet
gästnätter i Sverige ökat under årets första sex månader. Totalt spenderade utländska gäster
5,2 miljoner gästnätter i Sverige. Indiska besökare ökade mest med 35 procent.
Fler tyskar till Sverige med förlängd säsong. Tyskland är Sveriges näst största
utlandsmarknad räknat i antal övernattningar. Tyskarna reser mest i hela världen och trots att
Sverige är deras näst största utlandsmarknad har Sverige bara en halv procents
marknadsandel av tyskarnas övernattningar i utlandet. Det finns stor potential att öka
resandet från Tyskland ytterligare med mer marknadsföring och fler öppna besöksmål under
den tyska semesterperioden.
Grekland är svenskarnas favorit. Ticket har analyserat sina bokningar från perioden 1 maj
till 31 augusti jämfört med samma period förra året. Analysen visade att bokningarna till
Grekland ökade med 25 procent, gör comeback och går om favoriterna Spanien och Turkiet.
När det kommer till enskilda destinationer är det Antalya som åter igen toppar listan. Kroatiens
Split tar sig in på en tionde plats och är årets nyhet.
Intresset för skidsemester ökar. De senaste fem veckorna, jämfört med samma period
förra året, har skidkoncernen Skistar sett ett ovanligt stort intresse för skidsemester.
Bokningarna har för januari ökat med 15 procent. Skistars mest bokade resmål är Åre, Sälen,
Vemdalen, Trysil och Hemsedal.

TURISM – Internationellt
Kineserna reser allt mer. Antalet kinesiska resenärer har ökat från 14 miljoner under 2012
till 97 miljoner under 2013. Kineserna har alltid varit kända för att resa i grupp men tack vare
teknikutvecklingen med möjligheten att boka online och via mobilen gör att de väljer att resa
mer och självständigt. Den kinesiska marknaden för utlandsresor har blivit en viktig marknad
som slår rekord i antal resor och hur mycket pengar som spenderas under resan.
Rymdturismen sätts igång nästa år. För att resa med Virgin Galactic till rymden kostar det
över 1,5 miljoner kronor per biljett. 600 personer står redan i kö men måste först genomgå en
riskbedömning för att bli godkända passagerare. Hälsostatusen bedömer om turisten har ett
stabilt psyke och ett välkontrollerat blodtryck.
Världens mest besökta länder. Varje år presenterar FN’s turistorganisation UNWTO, Union
Nations World Tourism Organization, en lista på de länder som får mest besök. I år toppar
Frankrike listan med 85 miljoner besökare, USA tar andra platsen med 70 miljoner och på en
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delad tredje plats kom Kina och Spanien.
Ny kampanj för Holland America Line. Resenärer som bokar en lyxig svit till sin kryssning
får ta del av Holland America Lines ”Explore 4” kampanj. I kampanjen ingår ett $300värdekort att spendera ombord, till exempel på en spabehandling eller i taxfree-shoppen. De
bjuder dessutom på middag på rederiets mest eleganta restaurang Canaletto. Kampanjen har
även andra erbjudande som till exempel en gratis uppgradering till privathytt.

TRANSPORTER – Sverige
Resandet från Arlanda ökar. Jämfört med samma period i fjol har antalet resenärer på
Arlanda ökat med 10,7 procent. Både inrikes- och utrikesresenärer ökade med 2,4 procent
respektive 12,3 procent. Med en ökning på cirka 10 procent är man i behov av att bygga ut
Arlanda. I början av 2015 ska utbyggnaden av bagageanläggningen för avgående bagage stå
klart och vid Terminal 5 kommer 350 nya P-platser att stå färdiga vid årsskiftet.
Umeå Airport vill bygga ut. Under de senaste tre åren har resandet från flygplatsen ökat
med 150 000 resenärer. Flygplatsen öppnade nyligen dörrarna för en ny inchecknings- och
ankomsthall för 60 miljoner kronor. Den nya utbyggnaden som ger flygplatsen en helt ny
våning, fler parkeringar och boarding via gångar anslutna till flygplatsen beräknas kosta 200
miljoner kronor.
Ving får nya flygplan. Sex nya flygplan med fyra centimeter mer benutrymme ska levereras
till Vings flybolag Thomas Cook Airlines Scandinavia. Renoveringen av planen kostar cirka 10
miljoner kronor. Förutom ny inredning har A321 modellen utrustats med sharklets vingtippar
som reducerar bränsleförbrukning med fyra procent.
Eldrivna bussar i Göteborg. Nästa år testas ett unikt projekt i Göteborg. Helt eldrivna och
tysta bussar som kan köras inomhus ska testköras. Detta tillåter helt nya lösningar för
busshållsplatser där resenärerna kommer att kunna ladda mobilen och koppla upp sig via
trådlöst nätverk. Elbussarna kan även kopplas ihop i tåg för att sedan dela upp sig och köra i
olika förgreningar utanför staden.
Förbättrad punktlighet för SJ. SJ’s fjärrtåg har blivit bättre på att hålla tiden. Punktligheten
förbättrades från 75 till 80 procent under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period
i fjol.

TRANSPORTER – Internationellt
Ukrainakrisen kan drabba SAS flygrutt. USA och EU har kommit med hårdare sanktioner
vilket har fått de ryska myndigheterna att överväga ett flygförbud över Sibirien. Flygförbudet
kan drabba SAS med extrakostnader, då långa omvägar kommer att vara nödvändigt mellan
Europa och Asien. Symboliska sanktioner mot McDonald’s och amerikansk whisky har redan
presenterats, och fler är att vänta.

Två nya utrikeslinjer till Göteborg. Efterfrågan har funnits länge och från och med den 15
september kommer Czech Airlines att förlänga sin linje. Flygbolaget kommer att ha sex
avgångar i veckan får Göteborg med linjen Landvetter-Hamburg-Prag.
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Ny design för Finlandsfärjan. Den nya designen för Finlandsfärjan över Kvarken mellan
Vasa och Umeå ska utformas av den finska industrikoncernen Wärtsilä. Uppgraderingen
kommer att ta hänsyn till flexibilitet och utformas för att fungera under alla säsonger, även vid
svåra isförhållanden under vintermånaderna. Färjan väntas bli klar i mitten av 2015.
LOT Polish Airlines vann en GlobeRunner Award. Företaget kammade hem priset i
kategorin “Best Airline for Europe/Middle East/Africa” som delas ut i New York varje år av den
prestigefyllda internetportalen Frequent Business Traveller. 150 000 av Frequent Business
Travellers-läsare röstade.
Malaysia Airlines köps ut. Två katastrofer har drabbat Malaysia Airlines i år. Flygplanet
MH370 försvann i mars och i juli sköts MH17 ned med 298 passagerare ombord. Under de
senaste nio månaderna har marknadsvärdet minskat med 40 procent med mängder av
avbokningar, skadat rykte och en minskning med 60 procent av försäljningen i Kina.
Malaysiska staten köper nu tillbaka aktiemajoriteten i det delvis privatiserade och
katastrofdrabbade flygbolaget.
Japan bygger dyra lyxtåg. Ett nytt lyxigt ”kryssningståg” ska börja rulla i Japan under våren
2017. Ferrari-designern Ken Okuyama är mannen bakom tåget som ska ha champagnefärgade
vagnar, panoramafönster, lounger, badrum och utsiktsvagnar.
Världens mest trafikerade flygrutt. Varje dag flyger cirka 8,3 miljoner människor. Den
mest trafikerade rutten går inrikes i Japan – från Sapporo till Tokyo. Varje år går 29 585 flyg
den rutten med totalt 7,4 miljoner passagerare.
Fönsterlösa flygplan i framtiden. För minskad bränsleförbrukning kan framtidens flygplan
vara fönsterlösa enligt Technicon Design. Flygplanen blir lättare, kräver mindre underhåll och
ger större frihet att utforma kabinen på ett nyskapande sätt. Kabinen kan kläs med skärmar
som visar hur det ser ut utanför. Blir det oväder kan skärmarna visa bilder eller filmer för
bättre stämning. En flygning mellan London och New York ska ta mindre än fyra timmar med
ett plan utan fönster.

Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis Inträde |
Edvard Munchs utställning öppnar på Didrichsens konstmuseum. Edvard Munchs
utställning visas på Didrichsens konstmuseum i Helsingfors mellan den 6 september och 1
februari 2015. Edvard Munch (1863-1944) är en av Nordens främsta konstnärer och hans
utställning Edvard Munch – Livets dans presenterar femtio verk och är resultatet av tio års
förhandlingar och förberedelser. Munch överförde sina personliga motgångar i livet i sin konst
och anses höra till en av de centrala gestalterna inom den internationella konsten från början
av 1900-talet. Basen av utställningen består av oljemålningar ur Munch-museets Stenersensamling.
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TURISMKALENDERN
September









2/9 Client and Partner Forum, Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm
4/9 SKÅL Kräftskiva, Lasse i Parken, Stockholm
6-7/9 Köpa hus utomlands, Kistamässan, Stockholm
11-12/9 Turismkonferens, Umeå
16/9 Jämtland Härjedalen Säljworkshop, Östersund
23/9 Mötestorget, Kulturhuset, Stockholm
27-28/9 Köpa hus utomlands, Malmö
30/9-2/10 IT&CM Asia, Bangkok, Thailand

Oktober

















1/10 Antor on Tour, Lisebergs Wärdshus, Göteborg
1-2/10 Baltic Sea Tourist Forum, Blekinge, Sweden
1-3/10 The Nordic Golf Fair, Malmö
2/10 Antor on Tour, Sankt Gertruds Konferens, Malmö
3/10 Responsible Travel Forum, Sollentuna
4-6/10 Golfstore, Malmö
14/10 Travelworld, Stockholm
16/10 Presentation ”De underbara Nio Historiska Städerna”, Malmö (av Tyska
turistbyrån)
19-21/10 Global Corporate Travel Conference, Köpenhamn, Danmark
23-25/10 Stockholm Travel Show 2014, Centralstationen, Stockholm
23/10 Stockholm Travel Show – pressfrukost, Casino Cosmopol, Stockholm
23/10 The Baltic Sea – protecting our economic future, Litauen
24/10 Stockholm Travel Show – VIP-frukost, Casino Cosmopol, Stockholm
25-30/10 SKÅL International Congress, Mexico City
28-30/10 Persontrafik, Stockholmsmässan, Stockholm
28-30/10 Nordeuropa-workshop, Riga (av Tyska turistbyrån)

November











1-5/11 ICCA World Congress 2014, Antalya, Turkey
2-7/11 Experience hospitality, EUHOFA International, Netherlands
3-6/11 World Travel Market, London, UK
4/11 Filmroadshow med temat 25-årsjubileum för Berlinmurens fall, Stockholm, SF-bio
Park (av Tyska turistbyrån)
5/11 Filmroadshow med temat 25-årsjubileum för Berlinmurens fall, Göteborg,
Filmstaden Bergakungen (av Tyska turistbyrån)
8-9/11 Köpa hus utomlands, Göteborg
10-11/11 Statistik och analys av turism, Mittuniversitetet, Östersund, Sweden
19/11 Tyska turistbyråns julbord, Spritmuseum, Stockholm
25/11 Inspirationsdagarna, Stockholm
27/11 Maritime Spacial Planning and Tourism, Venice
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Januari




14/01 Global Workshop Day at Matka Fair, Helsingfors, Finland
15-18/01 Nordic Travel Fair Matka, Helsingfors, Finland
24/01 Resemässan, Norrköping

Februari



7/2 Resemässan, Linköping
13-15/02 Grekland Panorama, Stockholm

Mars




7/03 Resemässan, Visby
16/03 Moscov International Mice Forum, Moscov
19-21/03 TUR-mässan, Göteborg

April


29/04 Inspirationsdagarna, Malmö

Oktober


6-8/10 Euro Attractions Show, Göteborg
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