Resiabarometern
Vår/sommar 2010
med Resias trendspaning
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Den återkommande Resiabarometern har svaret på vart singlar,
barnfamiljer, seniorer med flera reser i vår och sommar. Det är
bland andra Resias 400 säljare på 60 resebyråer från Malmö
i söder till Boden i norr, som delar med sig av sina erfarenheter
och kunskaper.

BAROM
Vi håller koll på hela världen åt dig!
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Grupp & Konferens

Affärsresor

Turkiet
Privatresor

Grupp & Konfere

Affärsresor
Grupp & Konferens

Mallorca
Privatresor
Affärsresor

Privatresor
Singlarna semestrar på Mallorca, Turkiet kommer starkt

Grupp & Konfer

Populära och vackra Mallorca har jämfört med föregående år tagit steget upp från andratill förstaplatsen på singellistan. Mallorca är ett resmål som gradvis har klättrat upp på
solsemesterlistorna och ön har ett brett utbud oavsett om man vill ta det lugnt, festa,
cykla, vandra eller spela golf.
Förra årets femma och årets tvåa, Turkiet, är prisvärt och populärt och kommer starkt i
sommar. Här är det främst Alanya som lockar, där resenären kan smälta in eller sticka ut,
sola, bada, shoppa och ge sig ut i ett väl tilltaget nöjesliv.
Sommarens resmål för den som är singel
1. Mallorca
2. Turkiet
3. Cypern
4. Rhodos
5. Kreta
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Kryssning i Medelhavet
Privatresor

Affärsresor

Affärsresor

Grupp & Konferens

Grupp & Konferens

Grekland
Privatresor
Romantik i Grekland och Italien

Affärsresor

Grekland som land ligger i topp på den romantiska listan inför sommaren 2010. Och det är
framför allt orterna Parga, Santorini och Skiathos som lockar. Parga beskrivs som juvelen
bland de grekiska fastlandsstäderna, en gemytlig sådan och med sina vackra omgivningar
perfekt för romantiska turer i hyrd bil. Bildsköna Santorini har en dramatisk natur och är en
turistmagnet men har också en lång rad genuina oaser. Santorini är också en naturlig bas
för utflykter runt om i den grekiska arkipelagen. Och så har vi den gröna ön Skiathos som
passar paret som vill blanda skön natur och stränder med god mat och ett tjusigt nöjesliv.

Grupp & Konferens

Tätt efter Grekland på listan kom förstås Italien med först och främst mysiga Sorrento, som
med sina små gränder och en fantastisk utsikt över Vesuvius är som gjord för smekmånad
och romantik i solnedgången. Härifrån är det inte heller särskilt långt till Capri, och den
vackra Amalfikusten. I Sorrento har skådespelerskan Sophia Loren en gång i tiden gjort tre
filmer och nyligen förärats ”stadens nyckel” för sina insatser.
På tredje plats kom Kroatien, ett land som överraskat många resenärer med sina vyer och
sin vackra natur.
Sommarens resmål för par som vill åka på en romantisk resa
1. Grekland
2. Italien
3. Kroatien
4. Mallorca
5. Kryssning i Medelhavet
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Privatresor

Grupp & Konferens

Affärsresor

Mallorca
Privatresor
Affärsresor

Grupp & Konferens

Grupp & Konferens

Cypern
Privatresor
Affärsresor
Mallorca men inte Gardasjön i år
I år vill seniorerna till Mallorca i första hand och har därmed petat bort Gardasjön helt och
hållet från topplistan jämfört med 2009. Inte heller Hurtigruten, kryssningar i Medelhavet
eller tågcharter tros locka de rutinerade resenärerna under 2010 som de gjorde för ett år
sedan. Det gör däremot Kreta, Cypern, Turkiet och Rhodos, den sistnämnda en klassiker
och en ö där man insett möjligheterna och som satsar stort på turismen.

Grupp & Konferens

Sommarens resmål för seniorer
1. Mallorca
2. Kreta
3. Cypern
4. Turkiet
5. Rhodos
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Privatresor

Grupp & Konferens

Turkiet
Privatresor

Affärsresor

Affärsresor

Grupp & Konferens

Grupp & Konferens

Mallorca
Privatresor
Mallorca och Turkiet för barnen

Affärsresor

Mallorca är barnfamiljernas favorit i år liksom 2009 och Turkiet har klättrat uppåt från förra
årets femteplats. Legoland har däremot försvunnit helt från listan i år. Kreta finns med igen
och Rhodos har tagit sig in bland topp fem.

Grupp & Konferens

Den vackra ön Mallorca är, som sagt, ett resmål för alla typer av resenärer, unga som
gamla, familjer som singlar. Det finns en ort för var och en. Dessutom är mallorkinerna
mycket proffsiga när det gäller turism. Barnfamiljerna har sitt Mecka främst i Alcudia som
bland annat har en 1,3 mil lång sandstrand.
Turkiet är ett populärt resmål 2010 och reseföretagen erbjuder nu en rad nya orter och
hotellanläggningar.
Sommarens resmål för barnfamiljer
1. Mallorca
2. Turkiet
3. Cypern
4. Kreta
5. Rhodos
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Privatresor

Barcelona
Privatresor

Affärsresor

Affärsresor

Grupp & Konferen
Privatresor

Grupp & Konferens

Affärsresor

Rom
Privatresor

Affärsresor
Grupp & Konferens

London
Privatresor

Grupp & Konfere

Affärsresor

Klassiska städer i topp

Grupp & Konferens

Barcelona, Rom och London kommer på plats ett, två respektive tre på listan över de mest
intressanta semesterstäderna i Europa i år, liksom de gjorde 2009.
Charmiga och kontrastrika Barcelona vinner på att besökaren har en häftig stad med bra
shopping på dagen, picknick och bad på härlig strand på eftermiddagen och sedan ett
minst sagt myllrande nattliv. Och så har man Zlatan förstås.
Alla vägar bär till listtvåan Rom, en gång världens huvudstad och fylld av historiska minnen
som Forum Romanum och Colosseum och så måste förstås ett mynt kastas i Fontana Di
Trevi oavsett om man minns Anita Ekberg i filmen La Dolce Vita eller ej. Rom en klassiker
således.
Den blivande OS-staden, shopping- och museistaden London håller ställningen på tredje
plats.
På listan har också förälskelsens Paris och mallorkinska Palma, som numera också är ett
weekendresmål av rang, tagit sig in.
Sommarens mest intressanta semesterstäder i Europa
1. Barcelona
2. Rom
3. London
4. Paris
5. Palma
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Privatresor

Privatresor
Affärsresor

Affärsresor

Grupp & Konferens

Grupp & Konferens

Tunisien
Privatresor

Egypten
Privatresor

Affärsresor
Grupp & Konferens

Affärsresor
Tunisien – mest underskattat och säsongens uppstickare
På frågan om vilket som är det mest underskattade resmålet till sommaren blev svaret
Tunisien. Förutom att det är billigt att bo och vistas där bjuder landet både på sköna
stränder och en kultur och historia som har få motsvarigheter. Tunisien – landet av värme,
vin och romerska ruiner – tippas även i Europa utanför Sverige, att bli en stjärndestination
under 2010. Som nummer två på samma lista kommer Turkiet, ett land som växte i
popularitet under 2009 och som kommer starkt i år.

Grupp & Konferens

Samma ordning blev det på listan över de resmål som tippas bli säsongens uppstickare,
Tunisien först och sedan Turkiet som god tvåa.
Säsongens mest underskattade resmål
1. Tunisien
2. Turkiet
3. Mallorca
4. Bulgarien
5. Egypten
Säsongens uppstickare
1. Tunisien
2. Turkiet
3. Kroatien
4. Rhodos
5. Egypten
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Privatresor
Affärsresor
Grupp & Konferens

Stockholm
Privatresor
Stockholm rekommenderas

Affärsresor

När Resias säljare ska rekommendera svenska sommarresmål till sina kunder kommer i år
Stockholm högst upp på listan. Under 2009 såldes hotell- och teaterpaket till huvudstaden
som aldrig förr då svenskarna allt mer började göra kortare resor inom Sverige, en
trend som ser ut att hålla i sig under 2010. Det blir också lättare att hitta bra och lite
billigare boenden eftersom många vandrarhem har renoverats och blivit mer attraktiva.
Lägenhetshotell, särskilt för familjer på resa väntas också få ett uppsving inom landet.

Grupp & Konferens

Resmål i Sverige som rekommenderas av Resias säljare
1. Stockholm
2. Göteborg
3. Gotland
4. Västkusten
5. Öland
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Privatresor

Affärsresor
Grupp & Konferens

Affärsresor

Grupp & Konferens

Antalaya
Privatresor

Paris
Privatresor

Affärsresor
Grupp & Konferens

Affärsresor

Nu ökar resandet och det är framför allt charterresorna som blir fler under senvåren och
sommaren.
– Vi ser definitivt en ljusning och många vågar till exempel åka långt i igen. Resenärerna
ser dock till att få valuta för pengarna och väljer resmål därefter, säger Bo Jacobsson,
försäljnings- och marknadsdirektör på Resia.

Grupp & Konferen

Sammanfattningsvis kan sägas att all inclusive fortsätter att växa parallellt med att
upplevelser och aktiviteter under semestern blir viktigare för allt fler.
Thailand behåller sin popularitet även om utbudet av andra Asien-resmål ökar. Många reser
gärna flera gånger om året om det är möjligt och värdesätter även kortresan, gärna under
en långhelg tillsammans med partner eller tjejgäng.
Lika säkert som att vi numera åker till Kanarieöarna på vintern är att det är Mallorca som
drar på våren och sommaren oavsett hur ressällskapet ser ut och oavsett om vi vill ta det
lugnt eller aktivera oss på semestern. Därefter ser det lite olika ut år från år.
Det gäller i vilket fall att som reseföretag ha ett brett sortiment och ett stort kunnande för
att kunna tillfredsställa kundernas behov idag.

All inclusive – mer än bara en trend
Semester är för många ren och skär avkoppling, och inget annat. Idag vågar vi också vara
lite mindre präktiga och ser fördelarna med att bara ta det lugnt och att till exempel ha
mat, dryck och boende på samma ställe. Det är ett av skälen till att all inclusive-alternativet
ständigt ökar i popularitet.
Och så är all inclusive förstås ett oerhört bekvämt alternativ för barnfamiljen där de lokala
restaurangerna med olika specialiteter inte står lika högt i kurs. I all inclusive finns också
oftast mat som passar alla, inte minst barnen.
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Affärsresor
Grupp & Konferens

Privatresor
Affärsresor

Thailand
Privatresor
Affärsresor

Grupp & Konferens

Grupp & Konferens

Budapest
Privatresor
Affärsresor

All inclusive ger också en känsla av lyx samtidigt som man har koll på semesterekonomin,
det senare är förstås något som lågkonjunkturen förstärkt.
I takt med ökad popularitet, blir all inclusive-varianterna allt fler och det gäller att ta reda
på vad som verkligen ingår.

Grupp & Konferens

Parallellt med att all inclusive växer höjs dock röster för ett mer innehållsrikt resande där
man inte minst för barnens skull mer deltar i det lokala livet på semesterorten.

Den svenska valutan
Vad vi upplever att vi får för den svenska kronan påverkar vårt val av resmål. Under
lågkonjunkturen har vi fortsatt att resa men blivit noggrannare med att värdera våra pengar
och dess värde. Vi ägnar mer tid åt att leta erbjudanden och jämföra priser än tidigare även
om vi inte behöver det. Under våren och sommaren är det inte längre fokus på lägsta pris
utan mer på att verkligen få valuta för pengarna och det oavsett resmål och prisnivå.
Några exempel:
Europeiska länder utanför ”euroland”, som till exempel Turkiet, ökade i popularitet redan
under förra våren. Ungerska huvudstaden Budapest nämns som ett prisvärt alternativ till
kortresa då landet på grund av den ekonomiska krisen bromsat övergången till euro.
För ett år sedan dalade annars så populära New York på listorna. Men med en starkare
krona gentemot dollarn ökar nu intresset för ”the Big Apple” igen.
Att det kostar på att resa till exempelvis Thailand kompenseras av att det är billigt att
leva där så när resan väl är betald och man är på plats upplever man att man verkligen får
mycket för pengarna. Och det är en av anledningarna till att Thailand står sig så väl
i konkurrensen.

Vi håller koll på hela världen åt dig!

10

Grupp & Konferens

Affärsresor

Vietnam
Privatresor

Grupp & Konfe

Affärsresor
Grupp & Konferens

Spa
Privatresor
Affärsresor
Att åka på klassisk sparesa till Tallinn är också något som det talas om allt mer och som ger
oss valuta för den ekonomiska insatsen, kort resa och fantastiska spaanläggningar till för
oss svenskar låga priser. Mexico är ett annat om än mer långväga resmål som nu gör allt för
att locka tillbaka turisterna efter svininfluensan.

Grupp & Konfe

Långresorna tillbaka?
Under lågkonjunkturens början minskade efterfrågan på de riktigt långa resorna men
ökar nu igen. Thailand har dock hållit ställningen som populärt resmål året runt och nu blir
också antalet semesterdestinationer i övriga delar av Asien fler igen, i länder som Laos,
Kambodja, Vietnam, Indonesien med flera.

Spännande platser på nära håll
Det har aldrig varit så populärt som nu att åka på weekendresa, det är tjejgänget,
kollegorna och inte minst paret som söker ett kort avbrott i vardagen.
– Intresset fortsätter att öka för spännande platser på nära håll som till exempel Estland
med sina fina restauranger och riktigt professionella spaanläggningar. Och som svenska
slott och herrgårdar och mysiga stadshotell. Den så kallade staycationtrenden, semester
på hemmafronten, fortsätter då vi blivit bättre på att sätta värde på upplevelser runt
knuten.
Och vill man åka lite längre bort men ändå inte vara borta så länge är 2010 års europeiska
kulturhuvudstad Istanbul ett spännande weekendresmål. Modernt och exotiskt på en och
samma gång.
Utbudet av weekendresmål har växt och flyg- och resebolagen konkurrerar numera med
mängder av erbjudanden.
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Privatresor
Affärsresor
Grupp & Konferens

Cykelsemester
Privatresor
Affärsresor
Grupp & Konferens

Klassiska vinnare
Långt eller kort, till sommaren åker de allra flesta resenärerna till Spanien, Grekland
och Turkiet. Den klassiska semesterorten står sig om än kontinuerligt och modernt
uppgraderad som Mallorca eller som nu Rhodos där utbudet av hotellanläggningar och
restauranger är större än någonsin förr.

Rastlösare resenärer och resor med aktiviteter
Samtidigt som all inclusive-utbudet växer finns det många som väljer att plocka ihop sitt
eget individuella resepaket, fyra dagar i Barcelona och sedan vidare till Mallorca, är bara
ett exempel.
Och även om det är mer accepterat idag att bara ta det lugnt på semestern, finns ett
stort intresse för aktiviteter och upplevelser. Det är dock inte äventyr av bungyjumptyp
som lockar mest utan aktiviteter som alla kan vara med på som ridning på elefanter, en
vandring till vattenfallet, en cykeltur eller en upplevelse av spakaraktär.

Spakoncepten utvecklas
Det finns idag knappt ett hotell som inte marknadsför sin spadel av det stora eller lilla
slaget. De mer renodlade spaanläggningarna blir också allt fler till antalet både i Sverige
och utomlands. Under 2010 utvecklas spakoncepten och gästerna erbjuds fler och nya
former av behandlingar, i bästa fall kan man också få med sig lite enkla spatips hem till
den egna vardagen.
Prisvärda är resor till utmärkta spaanläggningar i bland annat Estland, Polen och i
ungerska Budapest. Och vill man lyxa till det rejält är till exempel Ceasars Palace i Las
Vegas ett alternativ.
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Privatresor
Affärsresor
Grupp & Konferens

Sydafrika
Privatresor
Affärsresor
Sydafrika med VM

Grupp & Konferens

Även om vårt svenska fotbollslandslag inte lyckades ta sig till VM den här gången kommer
många fotbollsintresserade ändå att ta sig till värdlandet Sydafrika, som nu rustar och
upprustar för att ta emot en stor ström turister.

Det lyxiga miljövänliga resandet
Det finns en växande och plånbokstark grupp som ständigt letar nya exotiska resmål och
nya äventyr som safaris med guldkant, skräddarsydda kulinariska resor och annorlunda
båtkryssningar. Och det får gärna vara nya och lyxiga hotellanläggningar men det ska
också vara ekovänligt.

Nakenresor och nakenskanning
Nakenresor har faktiskt funnits på marknaden i några år ute i världen och spås nu slå
rekord under 2010. Det går både att flyga och kryssa naken numera, och självklart bo och
bada utan kläder men också till exempel gå på museum, äta på restaurang och se teater.
Helkroppsskanning eller nakenskanning som blivit det populära namnet, hör däremot
knappast till naturistens drömscenarion. Kommer dock att både införas på fler flygplatser
och livligt diskuteras under 2010.

Golfaren reser med klubben
Liksom andra typer av resor kommer även golfresorna att öka. En trend är att man gärna
reser med sin klubb. Att fler flygbolag reser direkt till resmålet är något som golfarna tycker
om då det procentuellt försvinner fler golfbagar vid mellanlandning än vad det försvinner
vanliga väskor. Fler golfare kommer också att anamma all inclusive-konceptet, något som
inte var tänkbart för den här gruppen tidigare. Utbudet av resmål är annars stort – Turkiet
växer snabbast, Lissabon är hett liksom Costa Brava i Spanien, bland många andra.
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Grupp & Konferens
Privatresor
Medelhavet

Privatresor

Affärsresor

Affärsresor

Grupp & Konferens

Grupp & Konferens

Bussresor
Privatresor
Ett stort brett och flexibelt utbud

Affärsresor

En sak är säker – charterresor, weekendresor, rundresor, temaresor, egna paket –
reseföretagens utbud blir antingen mer specialiserat eller allt bredare för att tillfredsställa
alla olika intressen och önskemål.

Grupp & Konferens

Det är viktigt att bo bra... och prisvärt
När det gäller boendet under semestern så fortsätter det att vara viktigt för oss. Hotell med
speciell inredning, hotell för familjer eller för par som vill semestra utan barn... det mesta
är möjligt. Hotell med egen seglarklubb eller kanske en egen villa eller en lyxig lägenhet?
Enklare boende eller riktigt stora omdesignade hotell? Prisvärt ska det vara i år i vilket fall.

Flyg, tåg, buss eller båt?
Även om antalet passagerare minskade med ungefär tio procent från de svenska
flygplatserna under 2009, står sig flygresorna starka i semestersammanhang. Antalet
inrikesavgångar till charterresmål ökar – Kiruna, Kalmar, Karlstad, Växjö, Visby, Östersund
är bara några exmpel på orter varifrån man kan resa till solen.
Att ta tåget på semestern gör resan till en upplevelse i sig och är ett positivt val för miljön
men väljs förstås inte av dem som snabbt och bekvämt vill ta sig till resmålet. Resmålen för
tåget och tågchartern ligger framför allt i Italien.
Bussresebolagen erbjuder en rad nya europeiska destinationer under våren och sommaren
och ser att resenärerna blivit lite modigare vid valet av resmål, till exempel är Slovakien
populärt i år. Vad man får för den svenska kronan är också avgörande för kunderna vilket
bland annat visar sig i att bussresor på de brittiska öarna förväntas öka i popularitet i år.
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Nya reseord
Ordet Boutique B&B kommer att nämnas oftare under året. Ett Boutiquehotell eller
designhotell är ett oftast lite mindre, lite lyxigare och smakfullt inrett hotell. Ett Boutique
B&B är förstås Bed- and breakfastvarianten av samma koncept.
Bleisure är en sammanslagning av orden business och leisure och står i ressammanhang
bland annat för att affärsfolket inte bara vill ha business rakt av utan också till exempel
en varm och välkomnande atmosfär på de hotell de bor på – även något för själen alltså.
Bleisure-människorna blandar allt som oftast nytta med nöje.
Minimalismen är ute, nu får hotellen gärna vara lite granny chic, det vill säga det ska vara
lite mer varmt och ombonat, som på mormors tid.

Miljön
Medan miljöexperter ifrågasätter det långväga nöjesresandet, fortsätter vi att resa
då resandet blivit en sådan stor del av livet och något vi absolut inte vill vara utan.
Resebolagen fortsätter att erbjuda alla som bokar att miljökompensera för resan men få
gör det även om viljan är stor.
Men visst lockar hotell med miljöprofil och där medvetenheten är hög väljs miljövänliga,
hållbara och etiskt vettiga alternativ i större grad än tidigare.

Ny teknik i rasande fart
Den tekniska utvecklingen fortsätter med en rasande fart. För den som till exempel
investerat i en Iphone finns ett en mängd ”appar”, det vill säga applikationer som kan
underlätta resan. Apparna kan kolla upp om flyget kommer i tid, vilket tunnelbanetåg
du ska ta, var restaurangerna ligger. De översätter, jämför priser och letar upp närmaste
trådlösa nätverk och mycket mer.
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Med telefonen går det med en knapptryckning att lägga upp bilder upp på hemsidor,
i bloggar och på Facebook och umgängeskretsen får se hur mysigt, varmt och skönt det är
på semestern. På ett ögonblick kan du tala om för omvärlden vad du och familjen äter till
lunch eller hur kallt det är i vattnet du just doppat tån i.
För att inte tala om hur snabbt både positiva och negativa omdömen om resmål och hotell
sprider sig i bloggar och på resesidor, på samma sidor och bloggar du själv förmodligen
har letat fakta och information inför valet av semesterresmål. Sociala medier har blivit en
faktor att räkna med.
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