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September 2016
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 – Sverige
SAS och Samsung gör flygresandet lättare. Samsunganvändare med smartklockan Gear S2 kan nu
enkelt se SAS app samt Smart Pass i den. Det innebär att man inte behöver hålla kolla på papper
eller ha mobilen i handen för att kunna checka in. Det enda som behövs är klockan och appen,
med vilken resenärerna enklare och smidigare ska kunna passera kontrollerna.
Pokémon-Go till Vings aktivitetsrepertoar. Sedan Pokémon-Go lanserades i juli har det blivit
otroligt populärt. Nu erbjuder Vings Pokémon-Go som aktivitet på sina resorter SunConnect
Kolymbia Star på Rhodos och SunConnect Grand Ideal Premium i Marmari. En Connect Scout
kommer att leda aktiviteten, men deltagarna använder sina egna mobiler.
MTR Express kör Pokémontåg. MTR Express kör från måndag till torsdag varje vecka ett biltåg i
form av lok med vagnar längs centrala Stockholms gator, som en del av sin marknadsföring.
Pokémonspelare kan gratis hoppa på vid olika stopp och tåget kommer att köra till platser som är
intressanta för spelarna, som till exempel Pokéstops och Pokégym.
Stockholmsmässan inleder samarbete med Proffice. Stockholmsmässan, som tidigare haft
timanställda, kommer nu att hyra in personal från Proffice till mässans servicefunktoner. De som i
dagläget är anställda hos Stockholmsmässa kommer att erbjudas anställning hos Proffice.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Uber slår ihop verksamheten med kinesisk konkurrent. Uber har länge försökt att ta sig in på den
kinesiska marknaden, men konkurrensen med den kinesiska motsvarigheten Didi Chuxing har inte
varit lätt. Nu ska de två bolagen slå ihop sina tjänster. Uber China får en 20-procentig andel i Didi
Chuxing och Didi Chuxing investerar 8,6 miljarder kronor i Ubers moderbolag.
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Icelandair erbjuder möjligheten att boka via Messenger. Numera kan Icelandairs resenärer boka
sina resor via Facebook Messenger. Genom att chatta med en robot kan man utföra hela sin
bokning endast via chattappen. Roboten talar just nu bara engelska, men planeras kunna tala flera
språk, samt bli ännu smartare i framtiden.
Schweiziska Basel skapar PR-succé med Pokémon. Staden Basel i Schweiz har skapat en
reklamvideo kallad ”Pokémon-Go – The Revenge”. I videon springer fyra personer utklädda till
Pikachus runt i staden och kastar enorma pokébollar på turister. Videon leder tittarna till Basels
hemsida, där man kan hitta info om stadens Pokéstops, en lokal Pokémon-Go-festival samt
stadens bästa Pokémon-cupcakes.

HOTELL – Sverige
Stockholm ökar i popularitet. Enligt den återkommande hotellrapport som Annordia genomför på
uppdrag av Invest Stockholm, förväntas en nettoökning av hotellkapaciteten i Stockholms stad
med sammanlagt 3 700 nya hotellrum under perioden 2016 till 2020. För att möta det framtida
behovet behövs ytterligare minst 1 500 rum i staden till år 2020.
Ikea-hotell öppnar i Älmhult. Hotellet har 250 rum och kniper platsen som Smålands största
hotell. När det första Ikea-varuhuset öppnades, öppnades även ett motell för varuhusets besökare
och det är i det gamla motellets lokaler som hotellet har upprättats. De första gästerna anländer i
september.
Nordic Light Hotel söker konstnärer som vill bo gratis. Nordic Light Hotel i Stockholm erbjuder
konstnärer, musiker och fotografer gratis boende med helpension i två veckor. Programmet heter
”Artists in residence” och startade för två år sedan. Det har sedan dess blivit mycket populärt och
ansökningarna är många. Konstnärerna får använda lobbyn som ateljé att skapa i under sin
vistelse. Sista dagen ställer de ut sina kreationer och hotellet håller vernissage.
Hotell i Järvsö vill bygga ut för 24 miljoner kronor. Bergshotellet i Järvsö slog besöksrekord i
somras. Antalet gästnätter i bygden har ökat med 60 %, jämfört med samma period i fjol. Nu har
ägarna till Bergshotellet och Järvsö stugby tillsammans ansökt om bygglov för 24 miljoner kronor,
för att skapa ännu fler boendemöjligheter i Järvsö-området.
Lappland Holding tar över driften av Hotell Havsbaden. Från och med september tar företaget
Lappland Holding över Hotell Havsbaden i Grisslehamn. rum ska dubbleras från 50 till 126 och en
ny restaurang och ett nytt spa ska byggas i anslutning till det gamla. Rummen ska rustas upp,
moderniseras och få en starkare havskänsla. Projektet beräknas uppgå till omkring 100 miljoner
kronor.
Clarion Hotel Amaranten inför servicerobot. Den röststyrda roboten Amazon Echo, även kallad
Alexa, intar nu korridorerna på Clarion Hotel Amaranten och hotellet blir först i världen med att
låta en robot ta hand om gästerna. Genom Alexa kan gästerna söka information och få hjälp med
saker i rummet, som till exempel att spela upp en låt, släcka lamporna eller boka en taxi.
FIN-S Marknad och Kommunikation
Snickarbacken 2, 4-5 tr  SE-111 39 Stockholm
Mob. +46 70 731 85 68  Tel. +46 8 667 25 97  E-post: info@fin-s.a.se

3
Camping i Sala vill dubblera sina platser efter rekordsommar. Silvköparens Camping i Sala har
haft en rekordsäsong med en beläggning som ökat med 35 % sedan i fjol. De 85 platserna som
finns för husvagnar och husbilar har varit fullbokade sedan midsommar och campingen har fem
gånger under säsongen varit tvungna att sätta upp skylten som förkunnar att campingen är
fullbelagd. Nu vill campingen expandera med 100 nya platser samt en året runt-anläggning.

HOTELL – Internationellt

Norska Stordalen och Varner går samman. Den norske hotellkungen Petter Stordalen tar hjälp av
den norska miljardärfamiljen Varner för att ta ytterligare marknadsandelar på den nordiska
hotellmarknaden. Tillsammans ska man äga hotellfastigheter för 10 miljoner kronor om fem år.
Dubai får hotell med egen regnskog. År 2018 öppnar Rosemont Hotel i storstaden Dubai. Det
kommer att ha en konstgjord strand, en pool med glasbotten ovanför stadens gator samt en egen
regnskog. På bottenvåningen av det 47 våningar höga hotellet ska regnskogen med sina bäckar
och vattenfall växa. Ett automatiskt klimatsystem ska efterlikna klimatet i en riktig regnskog, för
att få upplevelsen att kännas så verklighetstrogen som möjligt. Bygget uppskattas kosta omkring
4,6 miljarder kronor.
HÅLLBARHET
Från Stockholm till Helsingfors på 30 min. Supertåget mellan Stockholm och Helsingfors ska bli
verklighet med Hyperloop-teknik. Hyperloop-tekniken grundar sig i en idé av Teslas grundare.
Kapslar färdas med hjälp av magneter i över 1 000 kilometer i timmen, genom en tunnel där
luftmotståndet är ytterst lågt. Projektet beräknas kosta omkring 180 miljoner kronor att
genomföra.
TURISM – Sverige

Höga Kusen Hike lockar fler besökare än någonsin. Både nybörjare och erfarna vandrare lockas till
att delta i Höga Kusten Hike, en vandring på 43 km som ska avklaras på tre dagar. Vandringen har
organiserats de senaste fyra åren och har vuxit i popularitet varje år.
Svenska stränder några av de bästa. Enligt Tickets undersökning gillar svenskarna de grekiska
öarnas stränder allra mest. Näst bäst, enligt 34 % av undersökningens deltagare, är Sveriges egna
stränder. De slår alltså semesterparadis som Mallorca, Menorca och Ibiza i undersökningen om var
Europas finaste stränder finns.
Mallorca är höstens populäraste resmål. Mallorca ligger etta på listan över de tio mest bokade
semestermålen i höst. Resorna dit har ökat med 30 %. Tvåa på listan är Gran Canaria, följt av Kreta
på en tredjeplats. Med en ökning på 44 % klättrar London in som ny destination på listan och tar
en niondeplats.
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Gambia – svenskarnas nya semesterparadis. En resa som kombinerar avslappning i form av sol
och bad med spännande autentiska upplevelser, är det populäraste just nu. Gambia med sina
gyllene stränder, sin historia och sitt rika fågel- och djurliv blir ett allt populärare resmål.
Filmer ska locka turister till Luleå. I slutet av maj var det premiär för den första delen i Luleås
kampanjserie ”The Luleå Way”. Filmen innehöll natur och äventyr i alla fyra årstiderna och den
blev väldigt populär viralt. Nu släpps del två i serien, som handlar om sommaren i Luleå. Senare i
höst kommer nästa del, som ska vara inriktad på konferenser och hotell.
Terrordåden minskar inte svenskarnas resande. Svenskarna har inte slutat resa, trots sommarens
dåd och oroligheter. Valen av destinationer ser annorlunda ut, men resebolagen uppger att
antalet bokade utlandsresor är högt; minst lika högt antal som förra året, om inte högre.
Sri Lanka är ett allt populärare resmål. Antalet resor till Sri Lanka från Sverige har under juli ökat
med 36 % sedan samma månad förra året.
Fler britter reser till Skåne. Under första halvan av 2016 ökade antalet gästnätter i Skåne med 7,3
%. Totalt antal gästnätter var 2,3 miljoner. Den största tillväxten har man sett bland brittiska
turister, där antalet gästnätter stigit med 9518 stycken, vilket är en ökning på 29 %.
Turismen i Sverige går uppåt. Utländska besökares konsumtion uppgick till 112,6 miljarder kronor
under sommaren förra året, vilket innebär en ökning på 17,9 % i jämförelse med samma period år
2014. Siffrorna för 2016 är inte fastslagna ännu, men allting tyder på att det kommer att bli
ytterligare ett starkt år.
Bra sommar för Göta Kanal. Göta Kanal har ökat både på land och i vattnet. Fritidsbåtarna som
tagit sig genom kanalen har varit 10 % fler jämfört med förra året. Företagen vid kanalens sidor
har uppgett höga resultat. Bland annat har Göta Kanals besökscentrum i Berg besökts av 23 000
personer sedan öppningen i maj, långt över vad som förväntades. Göta Kanals besökare sätter
betyget 4.6 av 5 på sin upplevelse.
Utomeuropeiska besökare står för flest gästnätter i Stockholm i juni. De internationella
besökarna står för den största tillväxten av gästnätter under juni. De allra största ökningarna står
de utomeuropeiska besökarna för. Sammanlagt är tillväxten för juni 8 % i jämförelse med förra
året.
Turismen till Lappland ökar. Swedish Laplands omsättning nådde år 2015 upp till 5,1 miljarder
kronor, vilket var en rekordsumma och en ökning på 6 % i jämförelse med året innan. Ett mål på
att ha 8,2 miljarder kronor i omsättning år 2020 har satts. Besöksnäringen har nästintill
fördubblats under de senaste 10 åren.
Souvenirer inte lika populärt bland svenskar. Svenskarna köper inte lika ofta souvenirer med sig
hem från resorna, visar en studie av Momondo. Istället är det kläder, skor och alkohol som tas
med hem i väskorna.
Parken Zoo har stora framtidsplaner. Djur- och nöjesparken Parken Zoo i Eskilstuna har nya planer
på hur de ska växa och bli mer attraktiva. Nöjes- och konferenslokalerna i Pingvinen kommer bland
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annat vid tre tillfällen i höst att omvandlas till en nattklubb för en mognare publik.
Halloweenveckan kommer att utvecklas från förra året och innefatta både djurdelen och
nöjesdelen av parken. Dessutom väntas nya djur till nästa säsong.
Kebnekaise får säkerhetsstuga. STF har byggt en säkerhetsstuga på Kebnekaise, belägen 2040
m.ö.h. Stugan är till för vandrare som behöver söka skydd undan bergstoppens oväder och värma
sig en stund. Stugan är öppen dygnet runt för alla och det är tillåtet att i nödfall övernatta där.
Liseberg vill expandera med ny vattenpark och storhotell. Nöjesparken Liseberg i Göteborg har
planer på att addera en vattenpark och ett storhotell till den nuvarande nöjesparken. Parken vill
även kunna ha öppet året runt. Planerna går under namnet Jubileumsprojektet och allt beräknas
vara klart till Göteborgs 400års-jubileum år 2021, till en kostnad av 1,9 miljarder.

TURISM – Internationellt

Dubrovnik inför dresskod. Det är inte längre tillåtet att som kvinna gå i bikinitopp eller som man
med bar överkropp innanför Dubrovniks stadsmurar. Den som bryter mot lagen måste böta 133
euro, eller häften om man kan betala direkt på plats.
Nordkorea förbereder för ökad turism. Världens mest slutna land, Nordkorea, har hittills tagit
emot cirka 5000 västerländska turister om året. Nu vill man locka 1 miljon besökare nästa år och 2
miljoner året därpå. En ny internationell flygplats har byggts och i staden Sinuiju står en ny
turistzon klar, innehållande nöjesfält och snabbmatsrestauranger. Man har också lanserat en app.
Finland kan få fjälltopp av Norge. Kåfjords kommun i Nordnorge har föreslagit att Halde fjälls
högsta topp ska skänkas i gåva till Finland. Nästa år firar Finland 100 år av självständighet och det
vill Norge uppmärksamma. Skulle gåvan bli verklighet, innebär det att landsgränsen mellan de
båda länderna kommer att flyttas med 40 meter.
Malaysia arbetar för att underlätta turismen. Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Malaysias vice
premiärminister, besökte Indien under tre dagar. Han deltog i ett möte i New Delhi, där turism var
ett av de ämnena som diskuterades. Han lanserade även Electronic Travel Authorization Visa (evisa) för turister som reser från Indien till Malaysia.
Louvren, det välkända museet i Paris där bland annat Mona Lisa finns utställd, hade 8,7 miljoner
besökare förra året. Det ger Louvren en förstaplats på listan över världens mest besöka museum.
Tvåa på listan, med 7,3 miljoner besökare, kommer National Museum of China i Peking. Med 6,9
miljoner besökare blir The Smithsonian National Air and Space Museum i Washington, USA, trea.
Zlatan lockar turister till Manchester. Sedan Zlatan skrev kontrakt med Manchester United har
bokningarna till Machester ökat avsevärt. Fem gånger så många valde att besöka Manchester i
början av juli, än i motsvarande period förra året. Staden har nu även klättrat till plats tio över
mest bokade destinationer, ifrån plats 36 där staden i fjol befann sig.
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Nordiska resmål opåverkade av terrorn. Terrorattackerna runt om i Europa har skrämt turister
från att besöka storstäder så som Paris, Amsterdam, Nice, London och Rom. Särskilt efter
terrorattacken i Nice den 14 juli, har bokningarna minskat dramatiskt i jämförelse med samma
period året innan. Turismen till Norden är dock oförändrad, då Norden upplevs som tryggt.
Chiang Mai är den hetaste staden för digitala nomader. Bangkok följer tätt efter Chiang Mai, på
Nomad list, en hemsida för digitala nomader. Listan är framställd utifrån bland annat wifihastighet, levnadsstandard, klimat och säkerhet. Trea kommer London och Stockholm kommer på
plats nummer 23.
Paxandet av solstolar får sitt slut. Fritidsresor har längre debatterat om man ska få paxa solstolar.
Nu inför de en regel på ett av sina hotell i Mallorca om att handdukar och andra föremål som
lämnats utan tillsyn i mer än 30 minuter kommer att tas bort. Om regeln tas emot bra kommer de
att införa den på fler av sina hotell.
Pris, lyxig inredning eller god hotellfrukost är inte de mest avgörande faktorerna när det gäller
val av hotell; det visar en undersökning av Hotels.com. Det är betalmetoden som är den starkaste
avgöraren. Gästerna vill kunna välja när de vill betala; vid bokning eller vid in- eller utcheckning.
Trovärdiga gästrecensioner, prisvärdhet, relevant och detaljerad information samt många foton på
hotellet är andra saker som gästerna tycker är viktiga i sitt val.
Resebyråer ökar i popularitet. Fler väljer att boka sin semester via en resebyrå. Det visar MMGY i
sin årliga undersökning ”Portrait of American Travelers”. En tredjedel av resenärer födda 1980 –
1999 uppger att de tagit hjälp av en resebyrå när de bokat sin semester. Det är en ökning på 19
procentenheter sedan 2011 och 12 enheter sedan 2014.
Turismen till Indonesien upp 20 %. 931 694 turister besökte under juli månad Indonesien, vilket är
en ökning på 20 % i jämförelse med samma månad året innan. Den mest populära destinationen
är Bali. Indonesien hoppas på att få turismen att växa till 20 miljoner besökare per år, vilket är mer
än dubbelt så många som de 9,73 miljoner som besökte landet under 2015.
Trafik till Dubai slår alla rekord. 7,6 miljoner resenärer reste i juli i år till Dubai International
Airport, en ökning på 14 % i jämförelse med samma period förra året. Totalt hade flygplatsen
48 123 248 besökare under årets sju första månader. Det innebär en ökning på 7 %.

TRANSPORTER – Sverige

SJ lockar fler pensionärer. Allt fler pensionärer väljer att resa rabatterat med SJ. Enbart under maj
månad reste 111 000 resenärer med SJs pensionärsrabatt. Det är en ökning med 70 000
rabatterade resor jämfört med samma månad året innan.
Passagerarrekord för AS Tallink Grupp. Totalt åkte 1 188 226 passagerare med Tallink under juli
månad, en ökning på 5 % i jämförelse med samma period i fjol. Även antalet fraktenheter och
personbilar har ökat, med 3,5 respektive 7,2 %.
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Resandet mellan Stockholm och Oslo ökar kraftigt. Resandet på sträckan Stockholm - Oslo har
ökat med 39 % sedan X 2000-linjen öppnade förra året. SJ kommer nu att öka antalet dagliga
avgångar från tre till fem.
Swedavias flygplatser har haft en rekordmånad. Totalt reste 3 593 000 passagerare till eller från
någon av Swedavias tio flygplatser under juli månad. Det är en ökning på 6 % i jämförelse med
samma period i fjol och dessutom den högsta noteringen någonsin för en enskild månad.
Kalmar Öland Airport slog rekord i juli. I jämförelse med samma månad i fjol, ökade
Stockholmstrafiken med 25 % och chartertrafiken med 6 %. 130 949 passagerare har flugit till eller
från Kalmar Öland Airport under de första sju månaderna av 2016. Det är en uppgång på 7,4 %.
Arlanda bygger ut och rustar upp. Eftersom antalet resenärer ständigt ökar, har Arlanda tagit fram
två planer på hur flygplatsen ska förbättras för att möta behovet. Det ena projektet går ut på att
bygga en ny uppställningsplats på 100 000 kvadrat, som ska rymma 11 normalstora plan. Det
andra handlar om att underlätta inresandet till Sverige, med en ombyggd gräns- och
transfersäkerhetskontroll.
Sverige – en av de billigaste länderna att flyga i. Sverige ligger på en tionde plats på listan över
vilka länder som är billigast att flyga i. En sträcka på 100 km kostar i genomsnitt 7.25 euro. Allra
billigast rankas Indien, där 100 km hamnar på ett pris på 2,92 euro. På andra sidan av spannet
finner man Förenade Arabemiraten, där flygsträckan på 100 km genomsnittligen kostar 94,91
euro.
Antalet barnfamiljer och resande sällskap där barn ingår har ökat. Phuket i Thailand och Orlando
i Florida är de mest populära resmålen. Destinationer som ökat väsentligt i popularitet sedan förra
året är Mauritius, Krabi och Maldiverna. Ökningarna i långresor med barn tros ha ökat i samband
med att flyglösningarna blivit smidigare och logistiken lättare.
Ny flyglinje till Småland Airport. Wizz Air startar en ny linje från Småland Airport i Växjö till Tuzla i
Bosnien Hercegovina. Växjö Småland Airport blir den 125:e flygplatsen som Wizz Air trafikerar.

TRANSPORTER – Internationellt

Ryssland upphäver flygförbud mot Turkiet. Den ryska flygtransportmyndigheten har fått garantier
om ökade luftsäkerhetsåtgärder vid sina flygningar till Turkiet. Därför kommer nu alla flyglinjer att
återupptas. Även Aeroflot, som tidigare hotat med att lägga ned alla sina linjer, uppger att de
kommer att avgå som vanligt.
Flygplatsen LaGuardia i New York ska byggas om. Delta Airlines och Port Authority samarbetar
med att bygga om terminalerna C och D på LaGuardia flygplats. De behöver rustas upp och
moderniseras för att klara den ökande turismen.
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Gatwick flygplats byggs ut. Gatwick flygplats i London kommer att byggas ut för att kunna ta emot
nya, modernare plan samt för att öka kapaciteten. Planerna inkluderar bland annat en ny terminal
och nya flygplansstallar.
P&O Cruises återvänder till Singapore. Efter 10 år kommer kryssningsbolaget P&O Cruises åter att
avgå från Singapore. I år har bolaget fem avgångar, varav fyra är rundresor i Sydostasien till
destinationer som Malaysia, Thailand, Kambodja och Indonesien.
Ryanair gör sätesreservation obligatorisk vid resor med små barn. För att resa med barn under
12 år, måste medföljande vuxen nu boka reserverade säten. Reservationen för barnets säte är
dock gratis. Den nya regeln tillkommer efter att barn och deras föräldrar blivit placerade i olika
delar av planet, utan möjlighet att få sitta bredvid varandra.
Lufthansa drar ned på kostnaderna på grund av turbulent marknad. Lufthansa har noterat en
nedgång i långflygningar till Europa från USA och Asien. Brexit, den misslyckade militärkuppen i
Turkiet, samt upprepade terrorattacker runt om i Europa har lett till att många länder gått ut med
resevarningar. Bolaget planerar att dra ned på sina utgifter med 2 - 3 % för att kompensera för de
minskade intäkterna.
God passagerartillväxt för Norwegian. Totalt flög 2,9 miljoner passagerare med Norwegian under
juli månad, en ökning med 9 % i jämförelse med samma månad förra året. Kabinfaktorn ökade
med 0,8 procentenheter till 94,6 %. Total trafiktillväxt ökade med 15 % och kapacitetstillväxten
ökade med 14 %.
Flyget ökar. Den globala passagerarflygtrafiken ökade i juni månad med 5,2 % i jämförelse med
samma månad i fjol. Den inhemska passagerarflygtrafiken ökade med 5,7 % och den
internationella med 5 %.
Stor trafikökning för SAS. I juli ökade SAS reguljärflygstrafik med 10,4 %. Bolagets kabinfaktor steg
till 89,3 %; en ökning med en procentenhet sedan samma period förra året. Det är den största
kabinfaktorn för en enskild månad hittills i SAS historia.
Kastrup sätter nya passagerarrekord. Kastrup flygplats tog emot 2 988 215 resenärer i juli. Det är
det högsta månadsresultatet någonsin under flygplatsens historia. Trafiken har hittills i år ökat
med 10,7 % jämfört med samma period i fjol.
Norwegian flyger britter till tomten. Den 19 december kommer Norwegian att börja flyga mellan
London och Rovaniemi. Rovaniemi anses av många som tomtens hemstad och är även en populär
destination för de som vill skåda norrskenet. Flyget kommer att ha två avgångar per vecka.
Finnair ska erbjuda trådlös surf på alla långdistansplan 2017. I slutet av 2015 började Finnair
installera trådlöst internet på några av sina plan. År 2017 är utsikten att alla långdistansplan ska ha
det. Nätshopping, live-nyheter och olika kostnadsfria tilläggstjänster kommer bland annat att
erbjudas ombord, genom Finnairs tjänst Nordic Sky Portal.
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Easyjet startar flyglinje mellan London och Åre. Under vintersäsongen flyger Easyjet mellan
London och Åre; ett led i företagets satsning på skiddestinationer. Planen går i perioden december
– april.
Finnair lanserar nya sommarlinjer. Mellan mitten på april och slutet på oktober flyger Finnair till
Reykjavik fyra gånger i veckan. Till Menorca och Korfu kommer flyg att gå en gång i veckan och
mellan juli och augusti är det även möjligt att flyga till Ibiza.
Britter flyger gratis till Island med WOW air. Fram till den första oktober flyger britter som ska
flytta till Island gratis med WOW air. Erbjudandet gäller för den som ska bo på Island i minst ett år
och kan visa upp officiella papper så som anställningsbevis eller antagningsbevis till en skola.
Oslo flygplats vill ha fler långlinjer. Intresset för att ha fler långflygslinjer, särskilt till Asien, har
växt på Oslo flygplats. Jakten efter nya linjer har ökat i tempo och man vill ta upp konkurrensen
med Arlanda och Kastrup.
Norwegian har flest resor över Atlanten. Norwegians kapacitet över Atlanten har ökat med 58 %,
vilket är fem gånger så mycket som den totala transatlantiska trafikökningen. Genom detta är
Norwegian det största lågprisbolaget när det gäller trafiken över Atlanten.
KLM förlänger flyglinje till Windhoek. Flyglinjen Amsterdam – Luanda kommer att förlängas från
och med 30 oktober i år. Luanda i Angola blir till en kortare mellanlandning, på vägen till
Windhoek i Namibia.
Thomas Cook Airlines i samarbete med Starbucks. Vings flygbolag Thomas Cook Airlines har inlett
ett samarbete med kaffekedjan Starbucks. På sina flygningar till och från Norden kommer de nu
att servera Starbucks rättvisemärkta kaffe.
Finnair startar luftbro mellan Helsingfors och Sverige. 121 avgångar varje vecka och fem
flygplatser att välja på den svenska sidan; Finnair ökar sina avgångar ytterligare efter att ha nått 10
miljoner resande om året. I år tror man sig nå 12 miljoner, vilket innebär 1 miljon resande i
månaden.
Finnair utökar samarbete med svenska BRA. Finnair utökar sitt tidigare samarbete med det
svenska flygbolaget BRA, som en av sina satsningar på den svenska marknaden. Bolaget kommer
nu att flyga tillsammans med BRA på en hel rad linjer inom Sveriges gränser. Bland annat på linjen
Bromma – Trollhättan samt Visby – Kalmar.
För andra året i rad kammar Norwegian hem segern som Europas bästa lågprisbolag under
World Travel Awards. Sedan 1993 har World Travel Awards delats ut till reseindustrins bästa
aktörer, framröstade av representanter inom branschen. Några av Norwegians konkurrenter i
kategorin var Ryanair, EasyJet och Air Berlin.
Norwegian lanserar nya flyglinjer till USA. För första gången kommer Norwegian att flyga mellan
Spanien och USA; mellan Barcelona och New York närmare bestämt. Flygbolaget kommer även att
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lansera en linje mellan Köpenhamn och San Fransisco. Båda linjerna börjar gå under först halvan
av 2017.
RESTAURANG & MAT

Fotografiska museets restaurang kan vinna pris. Restaurangen på Fotografiska museet har blivit
nominerad i kategorin Restaurant of The Year, i Leading Culture Awards 2016. Ställda mot
Fotografiska är Tate Modern i London och Rijksmuseum i Amsterdam. Vinnaren kommer att utses i
september.
Skövde håller SM i utomhusmatlagning. Det är under mässan Sweden Outdoor Festival som SM i
utomhusmatlagning kommer att hållas för första gången. Med givna ingredienser och få verktyg,
gäller det för de tävlande lagen att framställa en förrätt, en varmrätt samt en efterrätt inom
tidsramen på tre timmar. Vinnarna kommer att få en matresa runt om i Västergötland, där besök
hos lokala producenter ingår.
Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis Inträde

Don’t shop till you drop in Kuala Lumpur, spara dina krafter och pengar till andra malaysiska städer
och regioner! Huvudstaden bjuder på fantastiska shoppingmöjligheter, men i hela landet hittar
man shoppinggallerior och marknader med utbud utöver det vanliga. Du har valutakursen på din
sida och våra tips bara ett klick bort. Läs om shopping i Penang och Johor!

TURISMKALENDERN
FIN-S Marknad & Kommunikations egna events samt partnerevents














4/10 Barcelona Convention Bureau Event, Stockholm
7/10 Skål Helsinki 80 År, Helsingfors, Finland
14/10 Skål-visning av Comfort Hotell, Göteborg
21/10 SBTA Öst Seminarium, Stockholm
21-23/10 Asia Pacific Ecotourism Conference, Kuching, Malaysia
29/10-2/11 Skål World Congress, Monako
14-16/11 GBTA Europa Konferens 2016, Stockholm
6/12 Besöksnäringslunch, Stockholm
2017
18/1 Matka Workshop Day, Helsingfors, Finland
20-22/1 Resemässan Matka, Helsingfors, Finland
9/2 Nordic Business Travel Meeting, Stockholm
23/3 Stockholm Travel Show B2B Casino Edition, Stockholm
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12-14/5 Stockholm Travel Show på Djurgården, Stockholm
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