Oktober/November 2017
Finesse Promotions sammanställer varje månad de senaste resetrenderna. Du får även vårt
personliga ”Resetips” samt tillgång till vår evenemangskalender. Trevlig läsning!

KONKURRENSKRAFT – Sverige
SAS är det enda flygbolaget i Skandinavien med tillstånd att flyga över Sibirien, en rättighet
man haft i 60 år. Detta efter att det norska flygbolaget Norwegian får fortsatt nej till att flyga
över området som är en snabbväg till asiatiska destinationer. Ett beslut som stod klart efter
att norska och ryska myndigheter avslutat sina förhandlingar i början av november.
Birka Cruises utökar sitt långkryssningsprogram. Sommaren 2018 går man från nio till elva
kryssningar och 3000 fler platser. Bland nyheterna hittar man ö-luffning i Östersjön med nya
resmålet Rügen och Höga Kusten i kombination med Vasa.
Sverige får stoltsera som värd för en naturnära världskongress. Den internationella
kongressen Adventure Travel World Summit hålls i Göteborg 2019. 850 researrangörer från
hela världen samlas på kongressen och detta väntas ge svensk turism ett uppsving.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Finnair ökar trafiken västerut. Kapaciteten hos Finnair ökar med 11 nya A350 i flottan. Det
här är den största expansionen i Finnairs historia. Man kommer att utöka långlinjetrafiken
västerut med destinationer som Mexiko, Dominikanska Republiken, Kuba och Miami, men
Asien är fortfarande den primära marknaden och passagerarströmmen från Sverige växer.
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Affärsresandet fortsätter att öka under de kommande fem åren. Technavio förutspår att
tillväxten för affärsresandet världen över kommer att öka med 5,1 procent per år. Det är 1,5
procent mer än prognosen för det totala flygresandet.
IATA spår fördubbling av flygresorna inom 20 år. Åtta miljarder flygpassagerare mot dagens
fyra miljarder spår IATA att världens flygbolag ska transportera om 20 år. Den största
ökningen kommer enligt beräkningarna att ske i Asien.
Finnair och British Airways utökar samarbetet med nya codeshare-flyg inom Europa. Detta
ska öka förbindelserna genom hubbarna i Helsingfors och London. De nya flygningarna
kommer att starta under december månad.
Israel bryter turistrekordet med över tre miljoner besökare. Enligt beräkningar kommer
man att avsluta året med cirka 3,5 miljoner turister vilket är en ökning med tiotals procent
jämfört med tidigare år.
Etraveli förvärvar grekiska e-travel. Med nytillskottet i sin portfölj närmar sig Etraveli snabbt
sitt mål att bli störst inom onlineförsäljning i Europa. I augusti 2017 förvärvade CVC Capital
Partners Etraveli med ambitionen att ta över den europeiska resemarknaden.

RESEBYRÅRER/RESEARRANGÖRER
BIG Travel expanderar med nya butiker. Man fortsätter på så vis att fokusera på sina kunder
och de lokala marknaderna inom både privat- och affärsresesegmentet med sina två
varumärken BIG Travel och Resecity.
Uppåt för resebyråerna. Enligt statistik från Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen
ökade resebyråernas försäljning med åtta procent under andra tertialet jämfört med samma
period i fjol. Det är främst affärsresebyråerna som svarar för ökningen.

TURISM – Sverige
Utbildning ger inte jobb inom turism. En ny avhandling från Umeå universitet visar att bara
ett fåtal personer som har gått gymnasie- och högskoleutbildning inom turism faktiskt
arbetar med turism. Enligt avhandlingen har de som jobbar med turism helt andra
utbildningar.
Gröna Lund vill bygga ut med 8000 kvadratmeter – den största utbyggnaden i nöjesparkens
historia. Några av planerna när Gröna Lund nu presenterar planen för utbyggnaden är nya
åkattraktioner, nya restauranger, ny ponton och historisk bebyggelse. Gröna Lund har slagit
besöksrekord flera år i rad och i år hade parken nära 1,7 miljoner besökare. På bara tio år
har nöjesparken ökat sina besökarsiffror med 50 procent och genom utbyggnaden vill man
möta den efterfrågan som finns på marknaden.
2

Shoppingturismen omsatte hela 85 miljarder kronor i Sverige under 2016. Det motsvarar en
ökning på 8,9 procent jämfört med 2015. Det är de utländska besökarna som står för den
största delen; 59 miljarder kronor, enligt Svensk Handel.

TURISM – Internationellt
Från och med den 1 januari 2018 inför Grekland ny turistskatt. Skatten kommer att ligga på
allt mellan 0,5 och 4 euro per hotellnatt och baseras på antal stjärnor hotellet har. På
tvåstjärniga hotell får gästen ett tillägg på 0,5 euro per natt, trestjärniga 1,5 euro,
fyrstjärniga 3 euro och femstjärniga 4 euro. Skatten betalas på plats och är ett sätt för
Grekland att höja sina skatteintäkter.
Minskning av turismen efter dåd blir kortvarig. New York, Nice, Paris och Barcelona är
några populära resmål som under de senaste åren utsatts för terrordåd. Detta påverkar
svenskarna något vid val av resmål, men enbart under en kort tid, menar resebolagen.
Redan efter någon månad brukar intresset för destinationerna öka igen.
Cracovia gör sin debut på rutten Ystad – Świnoujście. Fartyget som såldes till Polferries i
maj i år introducerades under en ceremoni i Ystads hamn i början av oktober. Färjan är
Polferries´fjärde fartyg som binder samman de två städerna. Cracovia rymmer 650
passagerare, 64 bilar och ungefär 98 stora + 26 små lastbilar på samma gång. Ystad är
Sveriges största hamn för färjor till och från Polen och under 2016 ökade lastbilstrafiken
mellan Ystad och Świnoujście med 13 procent.
Världens mest välkomnande storstäder enligt holländska Travelbird som låtit 15000
resenärer och resejournalister göra en omröstning är: 1. Singapore, 2. Stockholm,
3. Helsingfors, 4. San Francisco och 5. Rotterdam. Omröstningen gällde mest välkomnande
lokalbefolkning, vänligast flygplatspersonal, bäst språkkunskaper och hållbarast infrastruktur
för turism.
Turistnäringen i Vietnam fortsätter upp. Under oktober ökade antalet turister med 24,7
procent till 1,02 miljoner. Landet har lättat på visumreglerna för flera västländer, däribland
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien, där av den ökade turismen.

HOTELL – Sverige
Grand Hôtel listas som ett av världens bästa hotell. Det inflytelserika rese- och
livsstilsmagasinet Condé Nast Traveler har för 30:e året i rad låtit sina läsare ranka de bästa
hotellen i världen. Bland 130 hotell i 40 länder är Grand Hôtel det enda svenska hotellet på
listan.
Scandics vd spår svagare tillväxt. Under det tredje kvartalet ökade Nordens största
hotellföretag intäkterna med 11 procent jämfört med samma period i fjol. Hittills har Scandic
kunnat dra fördel av starka hotellmarknader i Sverige och Danmark. Nu är det istället
grannländerna Norge och Finland som går bäst. På den norska marknaden steg RevPAR med
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7,5 procent medan den Svenska marknaden utvecklas i lugnare tempo med en RevPAR på
1,3 procent. Dock tror Scandics vd att marknaden kommer att återhämta sig.
Petter Stordalen breddar sin portfölj genom att satsa på företagslägenheter. Med sitt
nystartade företag Strawberry Living har han förvärvat Företagsbostäder och siktar på att
växa på den nordiska marknaden. Företagsbostäder har 1400 lägenheter och är ledande i
Sverige på långtidsboenden avsedda för projektanställda och pendlare bland andra.

HOTELL – Internationellt
Amerikanska Best Western Hotels storsatsar på ny global sajt. Detta är den största digitala
satsningen hotellkedjan gjort någonsin. Först med att se de nya funktionerna och innehållet
blir Skandinavien när den globala webbplatsen lanseras. Man har anpassat sidan till den
lokala marknaden, globala trender, digital utveckling och dagens köpegenskaper.

TRANSPORTER – Sverige
Tallink Silja Line är det första rederiet i världen att miljöcertifieras enligt MSC.
Certifieringen innebär att endast hållbart fångad fisk och skaldjur används i restaurangerna
ombord på fartygen. Miljömärkningen gäller till en början sill- och räkprodukter. De fartyg
som har blivit certifierade är Silja Serenade, Silja Symphony, Baltic Princess, Galaxy och Silja
Europa.
Malmö hoppas på mer utrikestrafik med SAS. Till sommaren återvänder SAS till Malmö
Airport med en utrikeslinje för första gången på flera år. Det kommer att bli upp till tre
avgångar i veckan mellan Malaga och Malmö under sommarsäsongen och man hoppas på
att detta kan ge fler linjer till flygplatsen.

TRANSPORTER – Internationellt
Livligare trafik väntas på flygplatserna i norra Finland under vintern. Finnair, Lufthansa och
Norwegian utökar trafiken i området. De olika bolagen tar resenärer från London, Frankfurt,
Zürich och Paris till skidorterna i norra Finland. Utöver reguljärflygen landar under
vintersäsongen över 130 charterflyg i finländska Lappland. Under de senaste tre åren har
Finavia, som driver flygplatserna, satsat 35 miljoner euro på Lapplands flygplatser och man
planerar nu fler insatser.
Köpenhamn får ny direktlinje till Kiev med Ukraine International Airlines. Det första planet
planeras lyfta den 25 april 2018 och linjen ska trafikeras med en Boeing 737-800. Enligt
flygbolaget blir det nio avgångar per vecka som matchar Ukraine International Airlines’
avgångar vidare till Asien och Europa.
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Norwegian får klartecken för 153 linjer från Argentina. Argentina är en intressant marknad
för Norwegian och passar bra in i flygbolagets globala strategi med lågprisflyg på både korta
och långa linjer. Dotterbolaget Norwegian Air Argentina har ansökt om tillstånd för 156 linjer
och väntar ett slutgiltigt besked inom kort, enligt ett pressmeddelande.
Viking Line utökar sin flotta. Rederiet har undertecknat ett kontrakt med det kinesiska
varvet Xiamen Shipbuilding, som avser ett nytt passagerarkryssningsfartyg. Det
energieffektiva fartyget är 218 meter långt och rymmer 2800 passagerare. Kontraktspriset är
cirka 194 miljoner Euro och man beräknar att kunna leverera fartyget någon gång under
2020.
Miljön och resandet - En kombination av många olika lösningar behövs för att minska
flygets klimatpåverkan. Men resandet ökar snabbare än teknikutvecklingen och svensken
flyger sex gånger mer än en genomsnittlig världsmedborgare. Några förslag på åtgärder för
att minska miljöpåverkan är lättare material, effektivare motorer, ny form på vingarna,
miljövänliga bränslen och andra rutter. Utsläppen från flyget är jämförbara med alla utsläpp i
ett stort europeiskt land, men de ökar mycket snabbare.
Som det första europeiska flygbolaget lanserar nu Finnair biljettförsäljning via sitt officiella
WeChat-konto i Kina. Det är nu också möjligt att använda WeChatPay för att betala för de
flygbiljetter som säljs via WeChat-kontot.

Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis
Inträde
Marocko kallar! Ta en paus i vardagen – möt medeltid och nutid på samma gång. Prisvärt,
soligt och bra på många sätt. Här hittar du basarer, god mat och fantastiska miljöer. Även
Yves Saint Laurents trädgård i Marrakech, en kopp te på lyxhotellet La Mamounia och en
måltid på torget Jemaa El Fna lockar. Kombinera gärna Marrakech med Agadir. Allt detta
hinner du på en vecka. Flyg med Norwegian, Royal Air Maroc eller Air Arabia direkt; prisvärt,
enkelt och snabbt. Mellan städerna reser du förslagsvis med buss. Marocko är tryggt, bra
och nära!
Turismkalender
Kommande event





Skål International Stockholm bussresefrukost 23.11.
Skål International Stockholm julbord 8.12.
Concordia Nordiskt turistdag 12.1.2018
MATKA Nordic Travel Fair 17-18.1.2018




Grand Travel Award Stockholm 12.2.2018
Skål International Stockholm årsmöte 15.2




Panorama World Festival 16-18.2.2018
Stockholm & Helsinki B2B Travel Show 5 & 6.9.2018
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