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

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade under 2016 till 15,6 miljoner.
Enligt siffror från branschorganisationen SCR Svensk Camping svarade campingboendet för
43 procent av alla kommersiella övernattningar i Sverige under sommaren 2016.
Allt om resor i Expressen står bakom rankningen av Sveriges vackraste platser där både
Stockholm och Visby på Gotland finns med. Det gör även Nora, som tidningen betecknar
som ”ett museum”, samt Ystad, Vadstena, Mariefred och Karlskrona.
Svenska Mässan i Göteborg ska växa för att möta en ökad internationell efterfrågan.
Planen som innefattar två nya hotell, med totalt 800 rum, ny huvudentré och ytterligare två
ingångar har presenterats. Visionen är att Svenska Mässan blir Europas mest attraktiva
mötesplats. Ett av hotellen beräknas öppna år 2025 och vara trettio våningar hög.
Liseberg ligger i topp när onlineresebyrån Travelbird räknar antal hashtaggar de olika
destinationerna och attraktionerna får på Instagram. Liseberg är i särklass störst med
218 095 hashtaggar mot tvåan Gröna Lunds 125 623. Vasamuseet är femma, Kolmården
kvalar in på åttonde plats medan Furuviksparken hamnar som tia.
Bokningsintresset för Gotland är så stort inför sommaren att BRA trafikerar ön med större
flygplan från Stockholm Bromma. Flygplanen är av modellen Avro RJ och har 40 platser fler
än de flygplan linjen vanligtvis trafikeras med.
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Staten skjuter till en kvarts miljard till en utbyggnad av Sälens flygplats, den så kallade
Scandinavian Mountains Airport. Investeringsstödet på 250 miljoner kronor har nu godkänts
av EU-kommissionen. Satsningen innebär bland annat att flygplatsens start- och
landningsbana förlängs till 2 500 meter. Den totala kostnaden beräknas till närmare 700
miljoner kronor.
Antalet utländska turister som besökte Turkiet ökade med drygt 18 procent i april. Det
visar statistik från Turkiets departement för kultur och turism. Ökningen innebär att antalet
utländska turister landade på 2,07 miljoner i april. Bakom ökningen, som är den första på två
år, ligger främst fler ryska turister.
Fem av världens lyckligaste länder är nordiska och allra lyckligast är man i Norge medan
Sverige hamnar på en tiondeplats. Det visar årets upplaga av World Happiness Report, som
återges av Bloomberg News. I undersökningen deltog 1 000 personer fördelat över 150
länder. Personerna fick svara på en tiogradig skala på hur väl de instämmer med påståendet
att de lever det bästa liv de kan.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Som första land i världen listas hela Sverige och den svenska naturen på Airbnb. I stället för
vanliga boendeannonser ligger natursköna platser från norr till söder, tillgängliga via den
svenska allemansrätten, uppe för boendesajtens besökare. Initiativet ”Freedom to Roam”
ska skapa uppmärksamhet för Sverige som naturdestination i världen, med fokus på den
amerikanska marknaden.
Visit Sweden och Swedish Lapland Visitors Board genomför en kampanj för att låta turister
från USA, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna ta del av den naturnära livsstilen i
norra Sverige. Kampanjen ska förflytta turisternas semesterdrömmar till den arktiska miljön
och genomförs inom Interregprojektet Visit Arctic Europe.
Den kommande kryssningssäsongen i Helsingfors blir mer livlig än föregående sommar.
Helsingfors borde på basis av förhandsbokningarna få 270 internationella kryssningsbesök
och uppskattningsvis 440 000 kryssningsresenärer kommer att få uppleva sommarens kulturoch serviceutbud i huvudstaden.
Databassajten Numbeo har rankat levnadskostnaderna i världens länder. Listan toppas av
Bermudas, Schweiz och Hong-Kong, men även Island, Norge och Förenade Arabemiraten
finns på listan. Sverige hamnade i år på plats 24.
Nya siffror visar att Stockholm är en av världens 20 bästa städer för möten. Det
framkommer i statistik från ICCA, International Congress and Convention Association. På
världsrankingen har Stockholm klättrat fem placeringar och hamnar på plats 18. För att ICCA
ska räkna in ett möte i sin statistik måste det vara internationellt, rotera mellan åtminstone
tre destinationer och bestå av minst 50 medlemmar.
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Lonely Planet, ett av världens största guideboksförlag, sätter Gotland tvåa på listan över
mest sevärda destinationer under 2017. Etta ligger Kroatiens huvudstad Zagreb. Visby och
Gotland beskrivs som den forntida ön i Östersjön med fantastiskt landskap, rofyllda stränder
och en imponerande samling historiska platser.
Aeroflot rapporterar en stark tillväxt i passagerartrafik för april och årets fyra första
månader. Aeroflot flög 2.6 miljoner passagerare i april, en 15.3 procent ökning jämfört med
samma period föregående år. Internationella passagerare ökade med 20.7 procent,
samtidigt gick inrikestrafiken upp med 10 procent.
Den gångna vintersäsongen innebar en tangering av fjolårets rekordresultat för Ving i
Norden. Omsättning ökade med 5,8 procent till 617 miljoner pund, cirka 7,4 miljarder
kronor, enligt Thomas Cooks halvårsrapport. Vinggruppens bruttovinstmarginal minskade
dock från 26,4 till 25,8 procent, vilket ändå ligger över koncernens snitt på 21,1 procent.
Rapporten visar också att sommarbokningarna fram till 6 maj låg 10 procent över nivån vid
motsvarande tid i fjol och att snittpriserna är 2 procent högre.

RESEBYRÅRER
Ticket rapporterar rekordvinst under 2016. Försäljningen i Sverige som är Tickets största
marknad, ökade ifjol med 5 procent jämfört med 2015. Fjolårets rörelseresultat landade på
75,7 miljoner kronor, att jämföra med 63,0 året dessförinnan. Samtidigt ökade försäljningen
med 8 procent till 5 759 miljoner kronor (5 326). I Norge ökade försäljningen med 9 procent
jämfört med i fjol.
De långväga, exotiska resmålen har ökat med 130 procent hos Ving under de senaste fem
åren och det är inte bara under vinterhalvåret svenskarna vill resa långt. Även under
sommaren ökar långresandet och allra mest har efterfrågan på resor till Bali stigit. Även
Maldiverna, Thailand, Mauritius och Sri Lanka går det bra för.
TURISM – Sverige
Sverige kan få världens andra Muminvärld. Går allt enligt planen öppnar den nya
upplevelseparken i Karlstad år 2020.
Nästa år går det att åka med Waxholmsbåtarna med vanligt SL-kort - utom på sommaren.
Satsningen görs både för att locka fler att besöka skärgården och för att stödja skärgårdens
näringsliv och förlänga säsongen.
Julen 2017 lanserar Birka Cruises världens första kryssning till tomten. Kryssningen, som
varar i fyra dagar, avgår den 22 december med totalt 1 800 platser. På julafton har man
möjlighet att besöka världens enda officiella tomte i Rovaniemi.
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TURISM – Internationellt
Nästa vinter blir den lilla byn Agaete Vings tolfte resmål på Gran Canaria. Agaete på Gran
Canarias nordvästra kust har enligt Ving en klassisk kanarisk stämning med hamnen Puerto
de las Nieves samt många restauranger och barer. Dessutom ligger den gröna Agaetedalen
runt hörnet.
145 meter högt och 125 meter i diameter är världens högsta pariserhjul.
Megakonstruktionen i den kinesiska staden Weifang är tänkt att öppna för allmänheten
inom kort. Den har döpts efter bron Bailand River Bridge och ligger i östra Kina i
Shangdongprovinsen. Åkattraktionen har 36 vagnar med plats för 10 personer vardera.
Turkiet är förloraren och Grekland vinnaren i slaget om de svenska resenärerna. Årets
upplaga av Resebarometern visar också att Donald Trump fått en del svenskar att skippa USA
och åka någon annanstans. Svenskarnas utlandsresande har ökat konstant sedan andra
världskrigets slut. 2016 gjorde vi cirka 14 miljoner semesterresor utomlands med minst en
övernattning.
Europas finaste strand ligger i Kroatien om turistorganisationen Europas Best Destinations
med säte i Bryssel får bestämma. Stranden heter Stiniva och ligger på den kroatiska ön Vis
som är belägen längre från kusten än de andra större kroatiska öarna vilket håller de stora
turistiska strömmarna borta.

Den optimala drömresan går till Australien och Nya Zeeland visar Tickets Sifoundersökning. På andra plats kommer paradisöar som till exempel Mauritus eller Zanzibar
och på tredje roadtrip genom USA. Allt fler har möjlighet att genomföra drömresan till
Australien och/eller Nya Zeeland vittnar också Tickets bokningsstatistik om. I vintras
klättrade Australien in på plats sju på topplistan över våra mest populära semesterländer, en
ökning med 29 procent. Kommande vinter har bokningarna ökat med 17 procent.
Bokningarna till Reykjavik har nästan fördubblats jämfört med ifjol. Game of Thronesinspelningarna samt det isländska fotbollslagets EM-succé tros ligga bakom turismboomen.
Även Bulgarien, Nederländerna och Kanada har fått en stor procentuell ökning.
Antalet svenska besökare till Kroatien blir fler och fler och Star Alliance-medlemmen
Croatia Airlines startar ny direktlinje mellan Stockholm och Zagreb. 2016 blev ett rekordår då
antalet svenska turister till Kroatien ökade med 25 procent jämfört med året före. Det blir
tre avgångar i veckan med Croatia Airlines från Arlanda till Zagreb – med anslutningsflyg till
andra stora turistmål i landet, som Split och Dubrovnik.

HOTELL – Sverige
Lagom till byggstarten i sommar utökas det planerade storhotellet på Arlanda med 40
rum. Comfort Hotel Arlanda Airport med 503 rum blir därmed ett av Stockholms största
hotell och det största flygplatshotellet i Norden. Arlandas ägare Swedavia och
hotelloperatören Nordic Choice bestämde nyligen att hotellet ska utvidgas till totalt 503
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rum. Bakom beslutet ligger den kraftigt ökade trafiken på Arlanda. 2,1 miljoner passagerare
reste till och från flygplatsen under första kvartalet i år. Det är en ökning med 6 procent
jämfört med samma period i fjol.
Det går bättre för landets spahotell än för hotell generellt i Sverige. Det visar en ny
undersökning av Visita. Bland de hotell som är med i Svenska Spahotell ligger den
genomsnittliga intäkten per belagt rum högre än vad den gör bland övriga hotell i Sverige.
Dessutom har deras utveckling under perioden 2012 till 2016 varit bättre än för hotell
generellt. RevPAR för hotellen i Svenska Spahotell har ökat med 27 procent, medan hela
hotellmarknaden ökat 22 procent.
Visita börjar ranka besöksnäringens mest attraktiva arbetsgivare, bland annat för att öka
kännedomen om näringen. Nu tillkännages resultatet av den allra första undersökningen
och Scandic Hotels toppar listan. Tvåa på listan, som rymmer de 50 mest populära
arbetsgivarna, är Nordic Choice Hotels och trea är Grand Hôtel i Stockholm. Sett till
regioner är Scandic Hotels även mest populära i Skåne, medan Gothia Towers toppar
listan i Västra Götaland och Stureplansgruppen i Stockholm. I de norrländska länen
hamnar Nordic Choice Hotel överst.
Hotel Tylösand kammar hem priset för bästa mötesanläggning. Priset delades ut på
Business Travel Awards-galan. Galan arrangeras av kunskapsföretaget Resegeometri och
Swedish Business Travel Association.

TRANSPORTER – Sverige
Norwegians etablering gav ett kraftigt lyft för Skellefteå Airport. Den 26 mars var det
premiär för Norwegians nya direktlinje mellan Stockholm och Skellefteå. Med 19 nya
avgångar per vecka kom ett kraftigt uppsving i antalet passagerare. Under de tre senaste
veckorna ökade antalet passagerare med 40 procent jämfört med samma period i fjol.
Utmaningarna för färjeturismen och trafiken i Värtahamnen stod i fokus vid de tre
borgarrådens besök hos Tallink Silja. Tillsammans med Marcus Risberg, vd på Tallink Silja,
diskuterades färjerederiets utmaningar och möjligheter i och med den nya stadsplanen och
byggnationerna i området, men även utvecklingen av turismen i regionen.

TRANSPORTER – Internationellt
I sommar faller snittpriserna på flygbiljetter med 9 procent, jämfört med samma tid i fjol
enligt researrangören Ticket Privatresor. Allra mest går biljettpriserna ned till USA men det
går att fynda flygbiljetter till många europeiska storstäder som Paris, Prag och Milano.
Snittpriset för alla storstadsresmål i Europa har fallit med sju procent till drygt 2.400 kronor
och under samma period har bokningarna ökat med 19 procent.
Norwegians långlinjeexpansion i Europa fortsätter. Nu kan det vara aktuellt att starta trafik
mellan Tyskland och USA under nästa år. Norwegian har etablerade interkontinentala linjer
från Skandinavien, Storbritannien, Frankrike och Spanien. Det är den kontinuerliga tillväxten
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av flygplansflottan som gör det möjligt att börja planera för ytterligare långlinjer. Totalt i år
levereras femton nya maskiner till bolaget.
Emirates har återigen utnämnts till världens bästa flygbolag, denna gång under Business
Traveller Middle East 2017 Awards. Det är femte året i rad som tidningen Business Traveller
Middle East anordnar prisutdelningen som samlar de främsta flygbolagen, hotellen och
biluthyrningsföretagen inom resebranschen. Tidigare i vår utsågs även Emirates till världens
bästa flygbolag i Tripadvisors Travelers’ Choice Awards for Airlines 2017.
Ryanair ger sig nu in i kampen om passagerare på interkontinentala linjer. Det irländska
lågprisbolaget meddelar att man ingått ett samarbetsavtal med Air Europa, vilket gör att
passagerare via Ryanairs sajt ska kunna boka biljetter med Air Europa till 16 länder. I nästa
steg är det tänkt att kunder ska kunna boka Ryanair-resor med anslutning till Air Europas
flygningar.
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Inträde
Välkommen till det nya Hanaholmen!
Hanaholmen är ett kulturcentrum för Sverige och Finland samt ett konferenshotell och
mötescentrum i Esbo, strax utanför Helsingfors. Det är ett ställe där du kan njuta av

god mat och toppmoderna hotell- och konferensrum i vacker skärgårdsmiljö. Beläget
strax utanför Helsingfors erbjuder Hanaholmen dessutom mångsidiga evenemang
och seminarier där aktuella samhälleliga frågor debatteras.
Nu är Hanaholmen nyrenoverat, låt dig inspireras på den nya hemsidan. Varmt
välkommen, tervetuloa!

Turismkalender
September




12/9 Stockholm B2B Travel Show, Stockholm
13/9 Helsinki B2B Travel Show, Helsingfors
21/9 Finnish Travel Gala, Helsingfors
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