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

KONKURRENSKRAFT – Sverige

Tallink Silja korades till vinnare i kategorin "Bästa rederi" på årliga branschgalan Grand
Travel Award i Stockholm. Juryns motivering lyfte Tallink Siljas temakryssningar som Let´s
party, Rock the boat och Galaxy Beats som alterneras med senior- och julkryssningar. Grand
Travel Award arrangerades för 25:e året i rad av affärs- och branschtidningen Travel News.
Vinter-OS i Stockholm har förutsättningar att bli av och skulle betyda mycket för stadens
besöksnäring. Det säger Olof Öhman som leder utredningen inför ansökningen om
värdskapet 2026. Förutom ett stort urval av arenor har Stockholm tillgång till
Hammarbybacken, Flottsbrobacken och flera friluftsområden. De flesta
utförsåkningsgrenarna skulle däremot ske i Åre.
Forex Bank kan tvingas att stänga en tredjedel av sina butiker om regeringens förslag om
en ny finansskatt blir verklighet. Förslaget från regeringens utredare om en ny skatt på
finansiell verksamhet kom i november och är nu ute på remiss. Skatten föreslås från 2018
och tas ut med lönekostnader som bas och är 15 procent av underlaget. Forex vars mål är att
femdubbla bankverksamheten till 2020, fruktar att den nya finanskatten ska hindra
tillväxten.
Panorama Medelhavet äger rum den 18-19 mars på Stockholmsmässan. Det är en festival
för alla vinterfrusna svenskar som ska få chansen att inspireras att resa till något av alla
resmål som ställer ut. På programmet står kultur, gastronomi, turism och resor.
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Från ett par hundratusen till 1,5 miljarder kan den föreslagna flygskatten innebära för
respektive flygplats i Sverige. Sammanlagt drar det in miljarder till statskassan visar en unik
sammanställning från Centerpartiet.
FAAV Travel Invest som sedan tidigare äger BIG Travel och Resecity har förvärvat
ytterligare ett reseföretag, Reseshopen i Ljusdal. Reseshopen har producerat gruppresor
med tyngdpunkt på Europa, bl a till Norge, Italien, Skottland och Irland. Företaget har sedan
länge delat lokal med Resecity i Ljusdal som de haft ett lokalt samarbete med Resecity
Viking Line tecknade i november 2016 ett intentionsavtal med kinesiska varvet Xiamen
Shipbuilding Industry Co. Ltd avseende beställning av ett passagerarfartyg med leverans
våren 2020. Målsättningen är att teckna ett slutgiltigt avtal under våren 2017. Investeringen
uppgår till ca 190 miljoner euro. Intentionsavtalet innehåller även en option på ytterligare
ett fartyg.
Antalet utländska övernattningar i Sverige uppgick förra året till 13,9 miljoner, enligt ny
statistik från Eurostat. Det är en ökning med 3,1 procent jämfört med 2015. Siffrorna bygger
på en statistisk prognos, men trenden är tydlig. I Norden ökade Island mest ifjol jämfört med
året innan, +18,5 procent. I Norge ökade antalet utländska övernattningar med 11,4 procent.
Birka Cruises och Temaresor gör en gemensam satsning på vandringskryssningar nästa
sommar. Birka och Tema inledde sitt samarbete med cykelkryssningar till Köpenhamn,
Bornholm och Gotland sommaren 2016. Till nästa sommar utökas samarbetet med
vandringskryssningar till Höga Kusten med Härnösand och Luleå. Temaresor har lagt upp
vandringarna och deras reseledare finns med på resan.
Turismen fortsätter att öka i Sverige, men ökningen är något svagare än tidigare år. Totalt
blev det 62 miljoner övernattningar i Sverige under 2016, en ökning med tre procent jämfört
med året innan. De långväga besökarna ökar mest. Utvecklingen drivs av ökad köpkraft i
många länder och billigare långdistansflyg.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
2016 blev ett rekordår för Tallink med ökningar på samtliga linjer. 9 457 522 passagerare
reste med Tallinks fartygs under 2016. Det är inte bara en ökning med 5 procent jämfört
med 2015, utan också den högsta siffran någonsin. Samtliga linjer ökade enligt Tallink. En av
de största ökningarna svarade linjen Finland–Estland för med en tillväxt på 7 procent. På
rutten Finland–Sverige ökade antalet passagerare med 2 procent, Estland–Sverige ökade
med 4 procent.
Forex Bank har listat de mest prisvärda skidorterna och på första plats hittar man
Brezovica i södra Kosovo som är populär för sina skidbackar längs med berget Šar Planina.
Jämför man med den populära svenska skidorten Åre har Brezovica en prisnivå som är
nästan 80 procent lägre.
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Norwegian kommer att inleda samarbeten med flera andra lågprisbolag, som Ryanair och
Easyjet, för att hantera ett större antal flygrutter. Bolaget planerar även inköp av nya
flygplan från Boeing och Airbus.
Norwegian utökar antalet Premiumsäten med 60 procent på sina kommande Boeing 787-9
Dreamliner. Efterfrågan på premiumprodukten är stor, därför utökar man antalet
premiumsäten till 56 i de nya 787-9-maskinerna som börjar levereras 2018. Samtidigt
reduceras kapaciteten i ekonomiklass till 282 säten.
Novasol har nu slutfört förvärvet av Berlinbaserade Wimdu. Med förvärvet adderas
ytterligare 350 000 semesterbostäder till Novasol-gruppens utbud. Wimdu grundades i
Tyskland 2011 och är i dag en av de största plattformarna för privata semesterboenden och
citylägenheter på den europeiska marknaden.
De stora flygplatserna i de nordiska huvudstäderna noterade alla rekord i fjol vad gäller
antalet passagerare. Kastrup är fortsatt störst bland de stora flygplatserna i de nordiska
huvudstäderna, med 29 miljoner, drygt 9 procent över 2015 års siffra. Gardermoen i Oslo är
tvåa med nära 25,8 miljoner in- och utrikesresenärer, plus 4,5 procent. Arlanda är hack i häl
med 24,7 miljoner, en ökning med 7 procent. Helsingfors flygplats noterade nära 17,2
miljoner passagerare, plus 4,6 procent.
Europas fyra största lågkostnadsflygbolag transporterade över 243 miljoner passagerare
2016. Det är en ökning med nästan 13 procent jämfört med 2015. Europas största
lågkostnadsflygbolag 2016 var Ryanair med 116,8 miljoner passagerare, en ökning med 15,4
miljoner passagerare, eller 15,2 procent, jämfört med 2015.
Listans tvåa, Easyjet, transporterade i fjol 74,6 miljoner passagerare, jämfört med 69,8
miljoner 2015. Det motsvarar en ökning med 6,6 procent.
Norwegian har gått om SAS som Skandinaviens största flygbolag, räknat i antalet
passagerare. SAS flög 1,9 miljoner passagerare i januari, en ökning med nästan tio procent
jämfört med samma månad i fjol, visar nya siffror från flygbolaget. Januarisiffrorna visade på
en ökning med 20 procent till 2,1 miljoner passagerare.
Danska Kastrup ska byggas ut för att kunna ta emot 40 miljoner passagerare per år.
Flygplatsen, som vill förbli Nordeuropas största flygplats, planerar för att öppna 17 nya
långdistansrutter och öka antalet gater från dagens 78 till 125. Utbyggnaden väntas kosta
åtminstone 20 miljarder danska kronor.
HÅLLBARHET
Samarbetsprojektet Viking Line Boat Transfer har nominerats till Stockholms
Innovationsstipendium. Bakom transfern står Ressel Rederi och Viking Line, som
tillsammans har skapat en snabb, miljösmart och pålitlig båtförbindelse mellan Södermalm
och Djurgården respektive Nybroplan. Initiativtagare till samarbetet och finalist till stipendiet
är Elias Nilsson, befälhavare på Ressel Rederi.
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RESEBYRÅRER
Från årsskiftet ingår BIG Travel i det globala nätverket Radius Travel. Radius är ett nätverk
av internationella resebyråer som levererar resebyråtjänster till globala affärsresekunder.
Som medlem i nätverket kommer BIG Travel att kunna erbjuda alla multinationella företag i
Skandinavien denna lösning vilket innebär att BIG Travels affärsresevolym dubbleras.

TURISM – Sverige
41 procent av svenskarna i en Ticket-Sifo-undersökning uppger att terrorattacker satte
avtryck i deras val av resmål under förra året. Många resenärer valde att åka till trygga
klassiker som Spanien och Grekland, medan resandet till Turkiet i det närmaste halverades.
Trycket på Medelhavsländerna fortsätter i år.
De tio kommuner som satsar mest pengar på turismnäringen ligger i Norrlandslänen.
Glesbefolkade Malå lägger mest pengar, följt av Jokkmokk, Arvidsjaur, Åsele och Övertorneå.
Enligt databasen Kolada som visar kommuners investeringar i turistverksamhet investerade
Malå 691 kronor per invånare på bl. a. camping, sportfiske och turistinformation.
Allt fler turister från hela världen vill uppleva naturen på ett mer tillrättalagt sätt, så kallad
soft adventure, och allt fler vill upptäcka sig själva under semestern. Dessutom växer vår
längtan efter äkta naturupplevelser allt starkare. Det visar en färsk förstudie från Visit
Sweden.
Visit Sweden har bildat nya avdelningar och rekryterat nya personer till sin ledningsgrupp.
Syftet är att den nya organisationen ska ”inspirera framtidens internationella resenärer”.
Den tidigare marknadsavdelningen delas i två nya avdelningar: Traveller Experience och
Brand and Strategic Communications. Ledningsgruppen utökas med fyra personer.
Stockholm hamnar högt på New York Times lista över städer att besöka under 2017. Den
svenska huvudstaden kommer på 16:e plats på New York Times lista över 52 städer eller
länder att besöka under 2017. Tidningen motiverar Stockholms plats på listan bland annat
med den fria entrén till de statliga muséerna. Den svaga kronan är en annan anledning att
besöka Stockholm.
Sex av tio utländska turister förknippar Sverige med design, det framgår i en global
undersökning som Visit Sweden utfört på sociala medier. Det pratas om hållbart mode,
skandinavisk inredning, arkitektur med framtidsfokus och naturinslag samt starka
varumärken så som IKEA och H&M. Treehotel och Icehotel uppmärksammas också.
Jämtland Härjedalen Turism lanserar den digitala plattformen adventuresweden.com där
upplevelser paketeras på ett nytt sätt för att locka nationella och internationella besökare.
Sajten svarar upp mot nya resebeteenden och trender genom att ett traditionellt arbetssätt
byts ut mot inspirerande och intressestyrd kommunikation.
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TURISM – Internationellt
December är bråda tider för flygplatserna i Rovaniemi och Kittilä. Det är dit som de flesta
flygningarna går med passagerare på väg till tomtelandet i norra Finland. I första hand är det
flygningar som går från Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Antalet tomteflygningar har
ökat från år till år.
En ö i Vietnam, Vancouver i Kanada, Tallinn och Teheran är några av resmålen dit
bokningarna har ökat mest jämfört med förra vintern enligt researrangören Ticket.
Resebokningarna för perioden november till sista april har ökat med 11 procent hittills.
Kanarieöarna och Thailand är de mest populära destinationerna.
Estlands största tenniscenter Tallink Tennis Center är nu öppen. Tennishallen som ligger i
Tallinn är en investering på 100 miljoner kronor för Tallink. Hallen är drygt 15 000
kvadratmeter stor med 14 tennisbanor, 10 badmintonbanor, tre lokaler för gruppträningar
och ett stort gym. Estniska tennisförbundet kommer att ha sitt huvudkontor i byggnaden.
Didrichsens i Helsingfors firar 100-åriga Finland med utställningar av tre finländska
konstnärer. På Didrichsens konstmuseum visas i år utställningar av verk av Juho Rissanen,
Jukka Rintala och Osmo Rauhala. Det mångsidiga utställningsutbudet presenterar tre olika
synvinklar på finländsk konst, från bildkonst och tidig 1900-tal till mode och färsk
nutidskonst.
Upplevelser, sevärdheter och wifi. Det är några av de starkaste trenderna när det gäller
svenskarnas val av resmål i år, enligt 2017 års Resiabarometer baserad på en undersökning
av TNS Sifo. Trenden med en innehållsrik semester är här för att stanna. Det är tydligt i hela
undersökningsresultatet att svenskarna vill ha mer än sol och bad på utlandssemestern och
när man väljer resmål är det sevärdheter och aktiviteter som är viktigast
HOTELL – Internationellt

Scandic Hotels har tecknat ett avtal med fastighetsägarna Pandox och Eiendomsspar om
att ta över driften av åtta hotell i Norge, Sverige och Danmark. Avtalet innebär ett utökat
samarbete mellan parterna och en förstärkt position för koncernen på den nordiska
marknaden. Totalt omfattar affären 1708 rum varav 1136 i Norge, 357 i Stockholm och 215 i
Köpenhamn.
Petter Stordalen och Nordic Choice köper Anne Sandstjärnas Vox Hotel i Jönköping. Det
lekfulla och personligt präglade designhotellet Vox kommer inte att skyltas om utan ska
ingå i Nordic Hotels & Resorts, där välkända och självständiga hotell som Yasuragi,
Copperhill, Avalon, The Thief och Nordic Light ingår.
HOTELL – Sverige
Hellsten Hotels öppnar sitt femte hotell i Stockholm på Wollmar Yxkullsgatan under
namnet Hellstens Glashus. Hotellet tar plats bakom den glasfasad som är utmärkande i
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kvarteret ett stenkast från Mariatorget. Hellstens Glashus har en spännande design med
starka färger och kontraster där warehousekänsla möter antika detaljer. Hotellet har
fyrtiofyra rum samt ett par mindre konferensrum. I början av 2017 öppnar hotellet även en
restaurang och bar.
Ikea planerar ett nytt hotell med 160 rum för både medarbetare och allmänhet. Ikeas
kontor Hubhult i Malmö drar 1000 besökare i veckan och det kräver
övernattningsmöjligheter. Ikea öppnade sitt första hotell i Älmhult i september 2016.

TRANSPORTER – Sverige
Från och med den 28 juni öppnar SAS en direktlinje mellan Stockholm och Ibiza.
Flygbolaget erbjuder avgångar varje onsdag mellan den 28 juni och 9 augusti. Samtidigt
utökas antalet säten till bland annat Malaga, Palma de Mallorca, Palermo, Nice och Split.
Bromma flygplats i Stockholm har satt passagerarrekord under 2016. Över 2,5 miljoner
passagerare flugit till och från Bromma. Trafiken växer för sjätte året i rad och har ökat med
400 000 passagerare sedan 2011.
Charterflygplatsen i Sälen har drabbats av ytterligare förseningar. Enligt bolaget bakom
flygplatsen i Sälen, Scandinavian Mountains, prognos ska flera hundratusen flygresenärer
landa på flygplatsen årligen inom några år. Den siffran ifrågasätt nu av flygkonsulten och
experten Arne Karyd.
BRA ökar trafiken på linjen Halmstad-Bromma med lördagsflygningar från och med den 21
januari 2017. Det blir en avgång i varje riktning varje lördag. Planet lyfter från från
Bromma klockan 09.00 och från Halmstad klockan 10.30.

TRANSPORTER – Internationellt
Fler flög med Finnair i november 2016. Det visar passagerarstatistik från flygbolaget. Totalt
reste 825 400 passagerare med bolagen inom Finnair-koncernen i november, vilket är drygt
2 procent fler jämfört med samma månad i fjol.
Transportstyrelsen stoppar flygningar mellan Sverige och Irak. Säkerhetsläget innebär att
det är alltför stora risker för civilt flyg där, enligt myndigheten. Flygbolagen som haft trafik
mellan länderna, Iraqi Airways, Germania och Zagros Air, blir av med sina trafiktillstånd.
Ryanair har gått om Lufthansa och är för första gången Europas största flygbolag mätt i
antal passagerare. 116,8 miljoner passagerare flög med Ryanair under 2016 jämfört med
109,7 miljoner för Lufthansa. Det betyder att det irländska flygbolaget nu är störst i Europa
sett till antal passagerare.
Ethiopian Airlines startar flyg mellan Oslo och Addis Abeba via Stockholm. Första planet
lyfter i mars 2017. Ethiopian Airlines kommer inledningsvis ha att fyra avgångar i veckan
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mellan Oslo och Addis Abeba med mellanlandning i Stockholm. Linjen, som öppnar den 26
mars, kommer att trafikeras med Boeing 787 Dreamliner med plats för 270 passagerare.
2,4 miljoner reste med SAS i november, en ökning med över 160 000 passagerare jämfört
med samma månad i fjol. SAS totala passagerartrafik (RPK) steg med 16,7 procent. Tillväxten
var störst på de interkontinentala linjerna där trafiken ökade med 29,4 procent. På de
internationella linjerna inom Skandinavien och Europa ökade trafiken med 13,6 procent.
Ethiopian Airlines slingar om trafiken mellan Addis Abeba och Skandinavien.
Mellanlandningen i Europa försvinner och Arlanda får en renodlad direktlinje till Etiopien.
Det var 2003 som Ethiopian flyttade över den skandinaviska trafiken från Kastrup till
Arlanda. Sedan dess har flygbolaget använt Stockholm som skandinavisk hub för trafiken
från Addis Abeba.
Finnair lanserar direktlinje mellan Kazakstans huvudstad och Helsingfors sommaren 2017 i
samband med World Expo 2017 som äger rum i Astana. Direktlinjen kommer att
trafikeras mellan 20 juni och 11 augusti. Flygturen tar drygt 4 timmar.
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Inträde
Just nu har Tallink Silja erbjudande på konferenskryssningar på 1 eller 2 dygn.
Samla gänget på en konferens eller Kick – off tills havs. Konferera på dagen och koppla av på
kvällen. På Tallink Siljas konferenskryssningar som varar ett respektive två dygn hinner
gruppen verkligen lära känna varandra. En lagom mix av arbete och kvällsnöje svetsar
samman, gör mötena effektivare och bidrar till god stämning i gruppen.
Boka en konferenskryssning till Tallinn, Riga, Helsingfors eller med Galaxy och Baltic Princess,
få fri uppgradering till A-hytt med havsutsikt. Res t.o.m. 20.12 2017. Boka på Tallink Siljas
hemsida.
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