April 2019
Finesse Promotions sammanställer varje månad de senaste resetrenderna. Du får även vårt
personliga ”Resetips” samt tillgång till vår evenemangskalender. Trevlig läsning!

KONKURRENSKRAFT – Sverige
Högtryck hos campingföretagen. Redan under februari månad var midsommarhelgen redan
fullbokad på flertalet campingar i landet. Fjolårets sommarvärme tillsammans med den svaga
kronan och klimatdebatten har gjort att många väljer att semestra i Sverige. Nordic Camping,
en av Sveriges största campingkedjor, har sett en uppgång av bokningar på hela 35 procent
jämfört med 2018.
Jordbruksverket utlyser 11 miljoner kronor för utveckling av landsbygden. Man vill genom
detta projekt utveckla besöksnäringen på landsbygden med syfte att förstärka identiteten på de
olika destinationerna samt skapa fler jobb och en mer attraktiv landsbygd. Jordbruksverket
kommer att prioritera projekt som ger en hållbar, långvarig effekt och resultat som kan spridas i
branschen.

KONKURRENSKRAFT – Internationellt
Här får du mest resa för pengarna. Kronan har i jämförelse med de större turistvalutorna haft
en negativ utveckling under det senaste året. Det gör att semesterplanerna riskerar att bli
dyrare än tidigare. Trots det finns det länder som ger mycket resa för pengarna. Några av dem

är Albanien, Egypten, Vietnam och Thailand. Dessutom har det blivit billigare att semestra i
Turkiet och Island.
Här bor världens lyckligaste människor. För andra året i rad tog grannlandet Finland hem
förstaplatsen på FN:s lista “World happiness report”. Sverige har i år klättrat upp två platser och
ligger nu som land nummer sju på listan. Danmark och Norge hamnade på andra respektive
tredje plats i lyckorapporten.

TURISM – Sverige
STF lanserar 12 signaturleder för vandring. Vandringstrenden är på stark uppgång och nu har
Svenska Turistföreningen, STF, utsett 12 signaturleder för vandring i Sverige. Lederna är
utspridda över hela landet och man kan uppleva allt från högfjäll, rapsfält, fäbodstigar,
bokskogar, sandstränder, fjällbjörkar, sjöar, tallhedar, klapperfält, ädellövskogar och stenhällar
på sitt äventyr. Ett klimatsmart val att äventyra på och ett av STF:s krav har varit att de alla ska
vara lätta att nå med kollektiva färdmedel.

TURISM – Internationellt
Rekordhöga besökssiffror för Kroatien under 2018. Kroatien är en turistdestination som
ständigt ökar i popularitet. Under året valde hela 650 000 nordiska turister att semestra i
Kroatien, med närmare 4,5 miljoner gästnätter.

HOTELL - Sverige
Lyxhotell positivt för besöksnäringen i Övertorneå. De senaste sju åren har besöksnäringen i
Norrbotten ökat med 60 procent. Därav har bolaget Svanstein Resorts gjort en satsning på att
bygga ett 5-stjärnigt hotell i Övertorneå. Man förväntar sig att kunna påbörja bygget till
sommaren och det skulle i så fall stå klart till i december nästa år. Detta skulle betyda att
besöksnäringen i området kommer att kunna erbjuda 200 arbetstillfällen.

HOTELL - Internationellt
En halv miljard gäster har bott på Airbnb. Detta sedan lanseringen 2008. Fördelat på 191
länder och 81 000 städer runt om i världen finns över sex miljoner boenden listade på
plattformen. Europeiska boenden är de mest besökta. Sedan starten 2008 har de besökts av 45
procent av samtliga gäster globalt.

LEGOLAND® Slottshotell har öppnat portarna. Hotellet som är byggt av gigantiska LEGO®
klossar har 142 rum med modiga drakriddare, tuffa prinsessor och magiska troll är årets stora
nyhet. Slottshotellet är den enskilt största investeringen som LEGOLAND gjort någonsin.
Booking.com tar sig in på Airbnb:s marknad. Booking.com finns i 200 länder och företaget ser
en tillväxt inom området privata hus och lägenheter. Fältet utgör för tillfället 20 procent av
Booking.coms totala affär och är det affärsområde som växer starkast. En fördel med
Booking.com är att man har en flexibel betalningslösning, kunden behöver alltså inte betala i
förskott.

TRANSPORTER – Sverige
Rekordmånga passagerare och fraktenheter på Tallink Silja Line 2018. Under 2018 ökade
antalet passagerare med nästan 900 personer jämfört med föregående år till totalt 9 756 611.
Antalet transporterade fraktenheter uppgick till nära 385 000, vilket är en ökning med 5,7
procent jämfört med 2017.
Viking Line lanserar Almedalenkryssningar i sommar. Biljetterna till tre avgångar med stopp i
Visby under politikerveckan i Almedalen har släppts. Nöjeskryssaren Viking Cinderella avgår
från Stockholm till Mariehamn dagligen och under sommaren har man nu skräddarsytt tre
separata rutter för att resenärer ska kunna ta sig enkelt till Almedalsveckan.
Tallink köper nytt höghastighetsfartyg. Ett nytt LNG-drivet höghastighetsfartyg är tänkt att
trafikera rutten Helsingfors - Tallinn. Fartyget som ska byggas beräknas kunna levereras i
januari 2022. Det 212 meter långa fartyget ska kunna använda dubbla bränslen, LNG och diesel,
och ha kapacitet för att transporter 2800 passagerare.

TRANSPORTER – Internationellt
Ryanair fortsätter att växa på Landvetter. Med två nya linjer som startar i höst närmar sig
Ryanair 20 destinationer från Göteborg. Flygbolaget har under juli, när sommarprogrammet är
som intensivast, hela 1 831 linjer igång och är det flygbolag som har störst linjenät i världen
även i år.
WOW Air i konkurs. Bolaget har meddelat via sin hemsida att man är försatt i konkurs och
hänvisar alla krav på ersättning till konkursförvaltaren. Försök har gjorts att få innehavare av

konvertibelobligationer att godta villkor gällande att växla in obligationer mot aktier för att
bolaget skulle kunna finansiera verksamheten. Detta lyckades inte och flygbolaget försattes
därmed i konkurs.
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Turismkalender
Kommande datum:
● European Maritime Day 16-17.05.2019 Lissabon
● Sverigedagarna 24-26.05.2019
● Stockholm & Helsinki B2B Travel Show 21 & 22.08.2019
SKÅL International Stockholm event:
● Skål Nordic kongress Köpenhamn 25- 26.5.2019
● Skål Världskongress Miami 14-21.09.2019

Resetipset
”Navigare necesse est” - båtsäsongen närmar sig och Sveriges centralaste och charmigaste
marina Wasahamnen står redo med en service och ett värdskap i världsklass. Välkommen till
Kungliga Djurgården invid Vasamuseet – där kan du boka en central båtplats och njuta av allt
vad Djurgården och Stockholm har att erbjuda.
För ytterligare info www.wasahamnen.se

