Februari 2018
Finesse Promotions sammanställer varje månad de senaste resetrenderna. Du får även vårt
personliga ”Resetips” samt tillgång till vår evenemangskalender. Trevlig läsning!

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Rekordintresse för att flytta utomlands. Intresset för att fly Sverige och flytta utomlands är
större än någonsin. I fjol flyttade cirka 55 000 svenskar utomlands. Många är utlandsfödda
som flyttar hem, men även infödda svenskar väljer att bosätta sig utomlands.
Favoritländerna för svenskarna är Frankrike, Portugal, Turkiet, Thailand och Italien. Men den
klara favoriten sedan närmare 50 år tillbaka är Spanien.
Regeringen håller fast; Arlanda ska bli störst. Kastrup tappar 2,7 procent jämfört med förra
året och Gardermoen ökar lika mycket som Köpenhamn tappat, 2,7 procent. Arlanda ökade
med 2,0 procent och Helsingfors ökade med 11,4 procent under januari månad. Det blir allt
tätare bland de skandinaviska flygplatserna om vem som ska kunna titulera sig störst i
Norden. Den svenska regeringen håller kvar vid ambitionen att det är Arlanda som ska vara
den stora, samlande flygplatsen.
Guide Michelin ger för första gången högsta betyg till en krog i Sverige. Krogen som är värd
en egen resa enligt restaurangbibeln och som alltså fick tre stjärnor är nyöppnade Frantzén i
Stockholm. Övriga krogar i Sverige med stjärnor är: Två stjärnor; Daniel Berlin i Skåne
Tranås, Fäviken Magasinet, Vollmers och Oaxen Krog. En stjärna; SAV i Malmö, Aloë och
Agrikutur i Stockholm, Bhoga, Koka, SK Mat & Människor, Thörnströms Kök, 28+, Upper
House, Bloom in the Park, Sture, Hotell Borgholm, Ekstedt, Esperanto, Gastrologik, Imouto,
Mathias Dahlgren-Matbaren, Operakällaren, Sushi Sho, Volt och PM & Vänner.
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KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Accorhotels har identifierat de starkaste resetrenderna 2018: 1. Avslappnad lyx
2.Personifierade tjänster 3. Smarta hotellrum 4. Välbefinnande 5. Chattrobotar 6. Hållbart
resande 7. Bleasure Travelling.
Flygbolagen som täcker flest länder är Turkish Airlines (120), Air France (93), Qatar Airways
(86), British Airways (82) och Lufthansa (81). Med sitt förträffliga läge i korsningen mellan
Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika vinner Turkish Airlines ligan.
Resenärerna vinnare när landningspriserna på Kastrup sänks. Den 1 april kommer
landningsavgifterna på den danska flygplatsen att sänkas med 35 procent. Det har tidigare
varit oklart var pengar ska hamna men man har nu beslutat att biljettpriserna kommer att
sänkas.

RESEBYRÅER/RESEARRANGÖRER
Svenskarna reste mer än någonsin 2017. Enligt statistik från Ticket ökade bokningarna för
resor utomlands med 14,6 procent jämfört med 2016. De två stora trenderna förra året var
Medelhavsklassiker och weekendresor där Spanien och Grekland blev storfavoriter. Men en
rejäl ökning har även skett till några andra länder; Frankrike ökar resebokningarna med 56
procent, Italien med drygt 38 procent, Portugal med drygt 30 procent och Kroatien med
knappt 35 procent.
Amex GBT köper Hogg Robinson Group. American Express Global Business Travel köper den
brittiska affärsresebyrån Hogg Robinson för 393,14 miljoner pund. Amex GBT bekräftar
affären i ett pressmeddelande. Samtidigt säljer Hogg Robinson sitt betalningsverktyg till Visa
Inc. Visa uppger att de betalar 141,8 miljoner pund för Hogg Robinsons betalningsverktyg.

TURISM – Sverige
Nytt svenskt turistrekord – Stockholm hetast. Turismen i Sverige fortsätter att öka. Enligt
siffror från Tillväxtverket nådde man rekordnivån 63 miljoner övernattningar 2017.
Framförallt ligger ett ökat intresse från utländska turister bakom de starka siffrorna.
Amerikanska besökare ökade med 44 procent och kinesiska med 13,6 procent; två grupper
som vuxit oavbrutet sedan 2010. Av de europeiska besökarna ligger holländarna i topp med
en ökning på 12,3 procent.
Svenskt flyg: Minska utsläppen, inte flyget. Flyget ökar och allt fler oroar sig för den
miljöpåverkan som flygresorna innebär. Dock är det ett faktum att om allt flyg i Sverige
ställdes in skulle fortfarande 95 procent av alla utsläpp i Sverige finns kvar. Det som borde
diskuteras är att minska utsläppen, enligt Svenskt Flyg.
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TURISM – Internationellt
EU:s turism ökar. Antalet övernattningar i EU ökade med 5,1 procent till totalt 3,2 miljarder
under 2017 enligt statistik från Eurostat. Turistbesöken i EU ökade med 6,9 procent 2017.
För Sverige blev ökningen 0,5 procent totalt medan turistövernattningarna steg med 3,9
procent. I Spanien, som med sina 471 miljoner övernattningar är det största turistlandet i
Europa, ökade antalet turistnätter med 3,6 procent. I Frankrike låg ökningen på 6,6 procent,
Italien 5,4 procent och Tyskland 2,7 procent. Antalet turistnätter i EU har ökat varje år sedan
2009.
Nya semesterön där män är förbjudna. Super She Island är namnet på ön i den finska
skärgården där man håller på att bygga en resort enbart för kvinnor. Entreprenören Kristina
Roth fick idén till resorten när hon var på semester i Kalifornien. Hon upptäckte att
kvinnorna betedde sig mindre avslappnat när en man kom i närheten. För att kvinnor som
söker total avkoppling ska kunna uppnå just det, är män helt enkelt inte välkomna på Super
She Island. Resorten ligger ungefär en timme från Helsingfors och beräknas öppna i juni.
Rekordbrytande tillväxt i Finland. Förra året slogs alla rekord i internationella resor till
Finland. Utländska övernattningar ökade med 813 000 till rekordartade 6,6 miljoner.
Ökningen övernattningar skedde på alla större marknader, de flesta med dubbla siffror.

HOTELL – Sverige
Upper House är Sveriges bästa hotell. Upper House, som är Gothia Towers’ 5-stjärniga
systerhotell, blev utsett till Sveriges bästa hotell 2018 i TripAdvisors årliga Travellers’ Choice
Awards. Utmärkelsen är baserad på miljontals omdömen från resenärer världen över. Utöver
att bli utsett till Sveriges bästa hotell vann Upper House även kategorin Sveriges bästa
servicehotell och Sveriges bästa hotell för romantik.

HOTELL – Internationellt
The Ritz Cape Town presenterar ny elegant interiör. The Ritz Cape Town, som är beläget
mitt på stadens atlantiska strandlinje, har återöppnats efter en omfattande renovering. Med
ny elegant interiör och en ny avsmakningsmeny har det ikoniska hotellet fått ett lyft till det
bättre. Högst upp i byggnaden hittar man hotellets roterande restaurang, Top of The Ritz,
där köket använder sig av lokala råvaror och underbara viner från regionen.
TRANSPORTER – Sverige
SAS köper nya plan för miljardbelopp. Flygbolaget har inlett slutförhandlingar med Airbus
om att köpa ett 50-tal nya flygplan. Affären beräknas vara värd ca 55 miljarder kronor före
rabatter. Ett färdigt avtal väntas bli klart under mars/april.
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Minskad vinst för SJ trots rekordmånga resenärer. Minskningen förklaras av att SJ inte
längre kör pendeltågen i Stockholms Län. Enligt tågbolaget såldes i fjol 30 miljoner biljetter,
vilket var två miljoner fler än 2016. Man förbättrade även punktligheten, vilken landade på
90 procent.
BRA lanserar direktlinje till Helsingfors från Malmö. Linjen kommer att ha avgångar sex
gånger per vecka med start den 16 april 2018 och är ett samarbete mellan Finnair och BRA.
Samarbetet gör att skåningarna nu får tillgång till Finnairs stora nätverk, bestående av 19
asiatiska städer och 100 europeiska destinationer direkt från Malmö Airport.
Fler färjeturer mellan Västervik och Gotland i sommar. För andra sommaren i rad trafikerar
Destination Gotland sträckan Västervik – Visby. Bolaget meddelar att det kommer att bli en
del förändringar kommande säsong. Säsongen förlängs med start tjugo dagar innan
beräknat, redan den 1 juni och färjorna fortsätter sedan att gå ända till den 20 augusti, en
vecka längre än i fjol. Dessutom kommer Destination Gotland att sätta in fler avgångar på
rutten.

TRANSPORTER – Internationellt
Köpenhamns flygplats får konkurrens som hub. Transittrafiken på Kastrup minskade
dramatiskt förra året. Dessutom satsar SAS nu på Aarhus som är Danmarks näst största stad.
Med fem helt nya direktlinjer; Stockholm, Oslo, Mallorca, Split och München blir en transit i
Köpenhamn överflödig. Från kommande sommar blir det också åretrunt-trafik till Malaga
och Palma.
AirBaltic börjar flyga Tallinn – Stockholm/Oslo. Flygbolaget utmanar estnisk konkurrent
genom att fortsätta sin expansion på grannmarknaderna. Det Riga-baserade AirBaltic
kommer att starta nya direkta flygningar från Estlands huvudstad Tallinn till både Stockholm
och Oslo.
Norweigan börjar flyga från Helsingfors-Vanda till Krakow i Polen. Den nya rutten flygs två
gånger i veckan på måndagar och fredagar med start den 26 mars. Förutom Krakows nya
rutt kommer Norwegian att öka antalet avgångar till flera destinationer i Europa. Ytterligare
flygningar sätts in till Malaga, Alicante och Rhodos.
Ny linje med Wizz Air till Szczecin. I maj 2018 öppnar Wizz Air en ny flyglinje från Stockholm
Skavsta till Szczecin i Polen. Staden ligger i nordvästra Polen och gränsar till Tyskland.
Szczecin är en universitetsstad och en viktig knutpunkt med närheten till Östersjön och sitt
läge vid floden Oder.
Kvarkenfärja kan vara nästa beställning för varv i Åbo eller Raumo. Upphandlingen har
inletts och i höst lämnas en beställning på en ny färja på linjen Vasa – Umeå. Man räknar
med att det tar 18-24 månader att bygga färjan och förhoppningen är att den ska kunna
sättas in i trafik i november 2020.
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Resetipset
| Hotell | Researrangörer | Destinationer | Gastronomi | Smakprover | Kultur | Gratis
Inträde
Ett högst personligt tips efter höstens resa till Indien. Rekommenderar starkt vår guide och
allt i allo i New Delhi – vår Tuk-Tuk förare Ram Prakash. RP var trevlig, språkkunnig, nyfiken
och gav alltid allt! Han nås bäst via mail: ramprakash07860@yahoo.in. Namaste – hälsar
Martin

Turismkalender
Kommande event:



Sverigedagarna & Skärgårdsmässan 25-27.5.2018
Stockholm & Helsinki B2B Travel Show 5 & 6.9.2018
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