Januari 2019

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

KONKURRENSKRAFT – Sverige

BRA ökar både inrikes och utrikes. Under vintern flyger BRA både på uppdrag av Wideröe och ökar
antalet charterflygningar. Under perioden 3 november till 14 december hyrde Wideröe in en Avro
RJ100 på rutterna som går direkt mellan Trondheim – Harstad/Evenes. Vid sidan av linjetrafiken
inrikes, växer verksamheten med charterflygningar för olika researrangörer. Mestadels gäller
det vintertrafik till alperna men också en rutt från Kastrup till Mallorca. Det egna inrikesnätet
utökas med trafik till de svenska fjällen, i första hand får Åre-Östersund linjer från Malmö,
Göteborg och Trollhättan. Det blir också en linje från Ängelholm till Mora.

Svensk segeryra i Luxemburg. Under Culinary World Cup i Luxemburg tog svenska Kocklandslaget
guld. Efter att hamnat på en sjätteplats 2016 fick man nu sin revansch. Förutom detta fick man
med sig två svenska guld till; Stockholm Culinary Team vann guld bland regionallagen och Fazers
lag vann storköksklassen.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt

Keflavik växer snabbast i Norden. Flygplatsen på Island går mot ett rekordår och tvåsiffrig tillväxt.
Den starka tillväxten beror på den hårda konkurrensen mellan Icelandair och WOW Air som
bidragit till tillströmningen av passagerare. Flygplatsen har en första linje till Asien och hela 25

destinationer i Nordamerika. Man räknar med att tio miljoner passagerare ska ha passerat
flygplatsen innan årets slut, vilket ger en ökning på hela 20 procent.

TURISM – Sverige

Flygskatten slopas. Övergångsregeringens budget gick inte igenom, vilket medfört att flygskatten
efter drygt ett år kommer att slopas den 1 juli 2019. Positiva nyheter för flygbranschen som tar
klimatfrågan på allvar och menar att satsningar på biobränsle är bättre för miljön än att ha en
flygskatt.

TURISM – Internationellt

Svenskarnas Airbnb bokningar - tio i topp under helgerna. Under december och januari, när
svenskarna flyr kylan, ligger USA och Australien i topp följt av tropiska resmål som Thailand, Mexico,
Sri Lanka och Indonesien enligt nya siffror från Airbnb. Här är listan över de mest populära
bokningarna 15 december 2018 - 15 januari 2019: 1. USA, 2. Australien, 3. Sydafrika,
4. Thailand, 5. Mexiko, 6. Sri Lanka, 7. Nya Zeeland, 8. Indonesien, 9. Kuba och 10. Costa Rica.

Thailand får konkurrens. Svenskarna hittar nya resmål och i topp i år ligger inte helt oväntat
Ryssland, vilket troligtvis beror mycket på fotbolls VM. Tio i topplistan över de populäraste
länderna i år ser ut så här: 1. Ryssland, 2. Oman, 3. Gambia, 4. Singapore, 5. Guadeloupe,
6. Zimbabwe, 7. Ghana, 8. Uruguay, 9. Dominikanska republiken och 10. Costa Rica.

Turistresor till rymden med start innan jul. Richard Branson startade sitt bolag Virgin Galactic för
14 år sedan med målsättningen att skicka turister till rymden. Redan i år blev drömmen verklighet
och först ut blir Branson själv. Biljettpriset för en tur till rymden ligger på 2 miljoner kronor.

Airbnb avslöjar 19 trendiga destinationer att besöka 2019. Här ser ni listan: 1. Kaikoura, Nya
Zeeland, 2. Xiamen, Kina, 3. Puebla, Mexiko, 4. Normandie, Frankrike, 5. Great Smoky Mountains,
USA, 6. Buenos Aires-provinsen, Argentina, 7. Accra, Ghana, 8. Mocambique,
9. Yttre Hebriderna, Skottland, 10. Wakayama-området, Japan, 11. Catskill Mountains och Hudson
Valley, USA , 12. Santa Catarina, Brasilien, 13. Batumi, Georgien, 14. Winnipeg, Kanada, 15.
Pondicherry, Indien, 16. Uzbekistan, 17. Kalabrien, Italien, 18. Andalusien, Spanien och
19. Taiwan.

TRANSPORTER – Sverige

Birka Cruises renoverar. Kryssningsrederiet investerar 21 miljoner kronor i renoveringar i januari
månad 2019. 1450 kvadratmeter nya upplevelser i form av lobby lounge, café och bar, butik samt
nattklubb lanseras den 18 januari.

Inrikesflyget kraftigt nedåt i november. Av Swedavias flygplatser tappade nio av tio
inrikespassagerare under november månad. Endast Luleå lyckades gå plus minus noll.
Sammantaget enligt siffror från Swedavias tio flygplatser ser man en nedgång på hela fem procent
under november.

SJ får fler affärsresenärer. Ny trend visar att fler väljer att resa klimatsmart även i tjänsten. Man
ser en ökning av affärsresenärer på SJs tåg med hela 21 procent i vinter. Allt fler väljer tåget
framför bilen på affärsresan. Sträckan som har ökat mest bland affärsresenärer är Stockholm Malmö - Köpenhamn.

TRANSPORTER – Internationellt

Norwegian expanderar i Sydamerika. Brasilien står på tur och den nya rutten går mellan London
Gatwick och Rio de Janeiro. Trafiken startar i samband med sommarprogrammet den 31 mars 2019
med avgång vid lunchtid fyra gånger i veckan.

Över en miljard passagerare flög inom EU förra året. Närmare bestämt flög 1 043 miljoner
passagerare från EU-flygplatser 2017, sju procent fler än 2016 och nästan 40 procent fler jämfört
med 2009. 38,4 miljoner passagerare flög i och via Sverige, en ökning på sju procent jämfört med
året innan. Arlanda hamnar på en 16:e plats av EU:s flygplatser, med 26,6 miljoner passagerare
under 2017.

Turkish Airlines startar linje till Lappland. Flygbolaget kommer under vintersäsongen 2019-2020
att bedriva direktflyg mellan Istanbul och finska Lappland med start den 5 december 2019. Platser
kommer att vara tillgängliga för både resebolag och enskilda resenärer. Rutten kommer att ha
avgångar tre gånger i veckan på tisdagar, torsdagar och söndagar.

Nytt rekord på Helsingfors - Vanda. Flygresor genom Helsingfors-Vanda flygplats har ökat under
senare år. Den 13 december uppnåddes en historisk milstolpe när passagerare nummer 20
miljoner passerade genom flygplatsen sedan början av 2018. Flygplatsen har haft en
rekordbrytande tillväxt under de senaste åren. Med ett pågående utvecklingsprogram på 1
miljarder euro förbereder flygplatsen sig för upp till 30 miljoner årliga passagerare.
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Gratis Inträde

Månadens resetips är Hanaholmen! Hanaholmen ligger i Esbo, strax utanför Helsingfors och är ett
kulturcentrum för Sverige och Finland som arbetar för att utveckla samarbetet mellan länderna
inom alla samhällsområden. Hanaholmen är också ett modernt konferenscentrum med en
högklassig restaurang och eget hotell med havsutsikt. Här kan man gå på filmvisning, under januari
och februari visas ljuskonst och fram till 27 januari 2019 visas Mikael Persbrandts utställning “Into
the woods” i galleriet. Mer om Hanaholmen hittar du här.

Turismkalender

Kommande datum:



Reiselivsmessen Oslo Norge 11-13.01.2019
Matka Nordic travel fair, 16-20.01.2019



Tourest Tallinn Estonia, 8-10.02.2019








Panorama B2B event 15.02.2019
Ferie for alle Herning Danmark 22-24.02.2019
Hamburg Convention MICE event 14.03.2019
ITB Berlin 6-10.03.2019
Sverigedagarna 24-26.05.2019
Stockholm & Helsinki B2B Travel Show 21 & 22.08.2019

