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KONKURRENSKRAFT – Sverige
Uppsala utsedd till Årets globala klimatstad. I konkurrens med 132 städer från 23 länder tog
man hem utmärkelsen i WWF:s utmaning One Planet City Challange. Juryn lyfter fram
kommunens satsning på hållbara transporter och mobilitet, förnybar energi och ett starkt
regionalt ledarskap som viktiga orsaker till utmärkelsen Årets globala klimatstad.
Norrbottniska upplevelser på Times lista. På Time Magazines lista över världens hundra
bästa besöksmål 2018 tog Norrbotten hem två platser med Ishotellet 360 i Jukkasjärvi och
Treehotel i Harads. Upplevelserna som valts ut ska ha ett koncept som innehåller originalitet,
hållbarhet och innovation. De utgörs av parker, museer, nöjescenter, restauranger, hotell
och naturplatser.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Nytt konstmuseum i Helsingfors sticker ut. Amos Rex som är en expansion av konstmuseum
Amos Anderson har kostat 50 miljoner euro att bygga. Under marken på en gammal
busstation finns över 2 000 kvadratmeter att visa konst på. Lokalen ser ut som en blandning
mellan en skateboardramp och ett antal utspridda cyklopögon.

RESEBYRÅER/RESEARRANGÖRER
Silja Line i konceptsamarbete med Scholz & Friends. Konceptet, som döpts till Silja Resort,
har tagits fram med målsättningen att skapa ett känslomässigt förhållande till produkten.

Silja Resort är en helhetsupplevelse som riktas både till befintliga och nya resenärer och
lanseras på alla fartyg som trafikeras under varumärket Silja Line. Lanseringen av Silja Resort
startade 3 september.
TUI vill lägga ner tre flygbaser. Det innebär i framtiden en förändring på tre flyglinjer som
kommer trafikeras av två externa bolag: Norwegian och Jettime. Berörda flygplatser är
Malmö, Helsingfors och Oslo.
Apollo ökar kapaciteten till Egypten. Inför vintersäsongen mer än fördubblar
researrangören sin kapacitet till Egypten från Arlanda samt öppnar upp nya avgångar från
Landvetter. Dessutom öppnar Apollo hela sju nya hotell och ett nytt resmål i landet. Man
förväntas öka antalet resenärer till Egypten med mer än hundra procent.

TURISM – Sverige
Airbnb ökar i Sverige. Antalet gäster som besökte Sverige med Airbnb under sommaren var
det högsta i företagets historia. Mellan den 1 juni och den 31 augusti i år använde sig runt 60
miljoner gäster över hela världen av Airbnb. Även i Sverige såg man en ökning under samma
period till närmare 325 000 gäster jämfört med 256 000 i fjol, en ökning med 26 procent.
Turistrekord i Stockholm i juli 2018. Över 1,7 miljoner kommersiella gästnätter uppnåddes
under juli månad i Stockholms län. Det är ett historiskt rekord och andelen internationella
besök är dessutom större än någonsin. De svenska gästnätterna ökade med 4 procent och
den internationella tillväxten var hög; +12 procent jämfört med samma månad i fjol.
De mest populära campingdestinationerna i Sverige 2018. Enligt First Camp såg sommaren
ut som följer: Svenska besökare campade helst i; Tylösand, Åhus och Kolmården. Norska
besökare i; Luleå, Umeå och Karlstad. Tyska besökare i; Malmö, Åhus och Mölle. Danska
besökare i; Mölle, Malmö och Torekov. Holländska besökare i; Malmö, Åhus och Mölle.

TURISM – Internationellt
Mat och dryck är den största och viktigaste utgiften på resan. Enligt en SIFO-undersökning
svarar 70 procent av svenskarna att mat och dryck är vad större delen av reskassan går till.
V
h
? b
ren: 1. Mat och
dryck/boendet, 2. Upplevelser på plats, 3. Flygresan, 4. Shopping och 5. Fysiska aktiviteter.
Turkiska Antalya ökar. Sommarens resor till turkiska Antalya ökade med hela 67 procent
jämfört med samma period i fjol. Även mindre turkiska orter som Dalaman ökade rejält. I
övrigt toppar klassikerna Palma, Chania och Rhodos listorna.

HOTELL – Sverige
Scandic säljer hotell i Finland. Företagets hotellverksamhet i Kuopio Station har sålts till
Lapland Hotels. Köparen kommer ta över driften av hotellet med sina 141 rum 1 november.
Försäljningspriset blir 10 miljoner kronor.

HOTELL – Internationellt
Hilton i strategisk allians med Playa Hotels & Resorts. Sammanslagningen är ett strategiskt
drag av bolaget för att vidga sin all inclusive portfölj i Karibien och Latinamerika. Resorterna
som kommer att inkluderas i sammanslagningen innan årets slut är Hilton La Romana
(tidigare kallat Dreams La Romana) och Hilton Playa del Carmen (tidigare The Royal Playa del
Carmen). Dessutom har Hilton och Playa planer på att öppna åtta till all inclusive resorter
tillsammans fram till år 2025.

TRANSPORTER – Sverige
easyJet fortsätter att expandera på Arlanda. Flygbolaget har i dagsläget 14 avgångar per
vecka från Arlanda till Berlin - Tegel. Ytterligare sex avgångar per vecka öppnar 28 oktober
till Berlin Schönefeld Airport. En positiv utveckling för affärsförbindelsen mellan de båda
länderna samt för näringslivet och besöksnäringen.
Het sommar för Nordsydlinjen. För fjärde året i rad har Nordsydlinjen som avgår från
Arholma i norr till Nynäshamn i söder körts och antalet resenärer fortsätter att öka. 15 044
passagerare reste längs sträckan i sommar varav 832 steg på i Dalarö. Nu finns förslag på en
förlängning till Öregrund.

TRANSPORTER – Internationellt
Världens flygtrafik steg under juli. Jämfört med samma månad i fjol steg den globala
flygtrafiken med 6,2 procent. Juni månad visade en uppgång på 7,8 procent. Fördelat på
olika regioner hade Asien - Stillahavsområdet starkast tillväxt med 9,4 procent, medan Afrika
hade svagast siffror; 3,5 procent under samma period.
Norwegian planerar ny rutt. Flygbolaget planerar att nästa år öppna en linje mellan London
och Rio de Janeiro i Brasilien. Om planerna blir till verklighet kommer Norwegian konkurrera
med British Airways som redan har en linje på denna sträcka.

Resetipset

Månadens resetips är Egypten! Hit kan du hitta riktigt prisvärda resor. Egypten är solsäkert
året runt, reskassan räcker länge och det finns något för alla. Röda havet med korallrev för
den som vill snorkla och dyka, vackra stränder, marknader, pyramiderna i Giza, sfinxen,
Konungarnas dal i Luxor och mycket mer. Läs mer här!

Turismkalender
Kommande datum:




Baltic Sea Tourism Forum, Riga 14-15.11.2018
Matka Nordic travel fair, 16-20.01.2019
Panorama World Festival, 16-17.02.2019

SKÅL Internationals event:






Skål International World Congress Mombasa 17 - 21.10.2018
24 oktober – Evenemang
8 november – Travel News Market
29 november – 85-årsdagen!
12 december – Jullunch

