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Mesteparten av statistikken i Ferierapporten baserer seg, om ikke annet er nevnt, på Vinggruppens 
bestillingsstatistikk, kundekjennskap samt en undersøkelse med 18 735 respondenter i Sverige, 
Norge, Danmark og Finland som ble gjennomført i februar 2019.
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FORORD

   Velkommen til den aller første nordiske Ferierapporten – en
rapport som er fullspekket av spennende trender, fakta og
tendenser rundt feriedrømmer og ferieplaner.

Den aller første Ferierapporten ble lansert i Sverige i 2013, og 
siden den gangen har det blitt publisert fem rapporter i Sverige 
og to i Norge. Nå er vi klare med vår første nordiske rapport.  

Jada, det er forskjeller mellom de nordiske landene, men når alt 
kommer til alt er svensker, nordmenn, dansker og finner ganske 
så like i verdivurderinger, livsstil, behov og hvordan vi ønsker at 
feriene våre skal være. 

Likhetene bekreftes også av de svarene vi legger fram i denne 
rapporten. I vår undersøkelse har vi spurt nærmere 19 000 
respondenter i Norden om deres reisevaner, og ytterligere rundt 
2 000 personer i alderen 18-35 i en separat YouGov-undersøkelse.

Til tross for en historisk varm sommer i 2018, prioriterer vi vår 
etterlengtede utenlandsferie. Og ferie er så mye mer enn sol og 
bad. Det er tid til å være sammen med nære og kjære, oppleve 
andre kulturer, lade batteriene og mye mer. 

Vår visjon har alltid vært at vi skal gi gjestene våre ”de beste 
ukene av året” når de reiser med oss. I dag tilbyr vi alt fra 
klassiske pakkereiser, hvor man kanskje bor på ett av våre 
konsepthotell, til dynamisk pakkede reiser med rutefly – eller kun 
hotell eller fly om man bare ønsker det. 

Som en moderne feriearrangør ønsker vi å kunne tilby ferier for 
alle smaker og lommebøker – med et bredt tilbud og fleksible 
løsninger. Vi vil også å gjøre en forskjell for gjestene våre på 
hver enkelt ferie. 

Vi ønsker de økende kravene som stilles til oss i forhold til 
bærekraft velkommen, og vi har et stort fokus på å fortsette 
å minske klimapåvirkningen vår. Vi klimakompenserer nå alle 
flyreiser, uansett hvilket flyselskap gjestene våre flyr med. Dette 
arbeidet kan du lese mer om i rapporten. 

Allerede i den første Ferierapporten kartla vi sju ulike 
ferietrender, hvor ”Reisen som livsstilsforbedring” var en sterk 
voksende trend. Denne trenden har bare blitt forsterket med 
årene, i takt med fokuset på bærekraft, nye opplevelser og 
personlig helse. Ferie skal være godt for både kropp, hjerne og 
sjel. Dette er også noe vi belyser i denne rapporten.  

Vi har i tillegg sett på hvor og hvordan vi reiser i 2019, hva som 
er trender innen mat og drikke, hva den nye generasjonen med 
reisende prioriterer og hvordan den moderne pakkereisen ser ut. 

Ving, Spies og Tjäreborg har en lang historie og er veletablerte 
varemerker på det nordiske markedet. Å kontinuerlig utvikle 
produktene våre ligger i vårt DNA, og jeg håper denne 
Ferierapporten kan gi et interessant innblikk i arbeidet vårt og 
hva vi gjør for å kunne fortsette å tilby gjestene våre de beste 
ukene av året. 

God lesing!

Christian Fr. Grønli
Administrerende direktør, Ving Norge AS
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Ferie er for mange de beste ukene i året, og når vi reiser vil vi ha nøye 
utvalgte feriereiser. Hva forventer vi å oppleve, spise og gjøre mens 
vi slapper av som mest? Og hvor og hvordan reiser vi? Her følger de 
viktigste trendene i 2019.

Hottingup

2. GO VEGO ! 
Når stadig flere ønsker vegetariske retter 
forventes det at hotellrestauranten 
kan tilby en grønn meny, gjerne med 
lokal forankring og kortreiste råvarer, 
som kan konkurrere med kjøtt-, fisk- og 
skalldyrsretter.

1. HOTELL- 
RESTAURANTEN  BLIR 
STADIG VIKTIGERE 
Hotellrestauranten har blitt en destinasjon i 
seg selv, med frokost, lunsj og middag. 7 av 
10 sier at hotellets restaurant er viktig når de 
bestiller feriehotell.

3.TURKISH DELIGHTS 
Tyrkia er definitivt tilbake på ferieradaren 
for oss nordboere. De siste to årene har 
volumene økt med nesten 70 % til dette 
populære landet.
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 4. DESIGNHOTELL 
GJØR CHARTER- 
DESTINASJONER 
"HIPPE" 
Hotellet blir stadig viktigere i ferien, ofte 
viktigere enn selve destinasjonen. Med 
lekre designhotell endres bildet av hva 
en pakkereise er, og kan på denne måten 
lokke nye og gamle kunder til klassiske 
sol- og baddestinasjoner.

6. "HEALING NOT 
PEELING" – FERIE 
FOR SJELEN  
I 2019 holder det ikke bare å reise 
av gårde – man vil også fortelle om 
opplevelser som har gitt ferien en 
merverdi, ikke bare en pen brunfarge. 
Vi retter blikket ikke bare utover mot 
nye opplevelser og aktiviteter, men 
også innover for å ransake oss selv og 
reflektere over livene våre.

7. CHARTER ER MER 
RELEVANT ENN NOEN 
GANG 
I disse tider da stadig flere advarer om 
klimaendringer, skiller den klassiske charterreisen 
seg ut. Denne reiseformen innebærer en rekke 
fordeler sett ut fra et bærekraftsperspektiv, som 
f.eks. fulle busser mellom flyplassen og hotellene, 
holdbarhetssertifiserte hotell med høyt belegg og 
tilnærmet fulle fly, noe som medfører betydelig 
mindre CO2-utslipp per passasjer sammenlignet 
med gjennomsnittet for vanlige flyselskap.

5. MELLOMDISTANSE-
TRENDER I VINTER 
En stadig økende interesse for reisemål 
i mellomdistansesjiktet fører til økt 
etterspørsel til vinteren. Kanariøyene er 
den udiskutable eneren, men også Kapp 
Verde lokker, og etterspørselen etter 
Egypt øker.
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Trender kommer og går. Hva kommer vi til å se mindre av i 
2019? Her er et sammendrag om nedadgående trender.

Cooling off

2. PARTY TIL SOLA 
GÅR OPP
Glem barrunder og sene nattklubbesøk. 
I 2019 handler det mindre om hvor mye 
man drikker og mer om hva man drikker, 
og hvordan drinken blir presentert. Kun 
3 % av 18–35-åringene ser festing som 
hovedgrunnen til å dra på ferie.

1. VI SIER HA DET TIL 
ENGANGSARTIKLER 
AV PLAST 
Engangsartikler av plast begynner å 
forbys rundt omkring i verden, og i Thomas 
Cook Group, som Vinggruppen er en del 
av, kommer 70 millioner engangsartikler 
til å fjernes i løpet av 2019/2020. Flere enn 
8 av 10 oppgir at de har minsket bruken 
av engangsartikler i plast på grunn av  
#hashtag-trender i sosiale medier.
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3. DYREPARKER  
Engasjementet rundt dyrevelferd øker, 
også blant Vinggruppens gjester. 7 av 
10 oppgir at de er mindre opptatt av å 
besøke dyreparker i dag sammenlignet 
med for 5 år siden, og 60 % oppgir at de 
er mer interesserte i å se f.eks. hvaler 
og delfiner i deres naturlige omgivelser 
i havet.

5. BRUNFARGE OG 
KOKOSOLJE 
Været er en viktig feriefaktor, men å 
steke seg i kokosolje på stranden er ikke 
lenger noe å strebe etter. I hvert fall ikke 
blant 18–35-åringer. Kun 6 % av de som 
bestiller reise oppgir soling som en viktig 
grunn.

6. LIVING LA VIDA 
LOCAL
7 av 10 nordboere oppgir at det er mindre 
sannsynlig at de vil besøke en fornøyelsespark 
i dag enn for 5 år siden. Langt flere, 67 %, er 
mer innstilt på å kjøpe utflukter som støtter 
lokalsamfunnet. Stadig flere investerer i 
opplevelser i ferien, gjerne ute i naturen, eller 
ved å delta aktivt i det lokale hverdagslivet.

4. SUKKER TIL BARNA 
– NEI TAKK!
Å fråtse i godterier anses av mange som 
et dårlig alternativ for barn. Stadig flere 
foreldre vil ha sukkerfri og sunn mat 
og drikke for barna på hotellet ifølge 
Vinggruppens nordiske reisepanel (46 %). 
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TREND 1: 

Hvor og hvordan 
reiser vi i 2019?

Å reise på ferie har høy prioritet blant nordboere, men hvor og hvordan 
reiser vi egentlig? Vi har forskjellige behov avhengig av anledning. Hva 
vi ønsker å oppleve, med hvem og hvordan vi vil bo i ferien varierer på 

samme måte som hvor vi reiser. Hva er trendene i 2019? Finnes det nye 
områder og land som er populære i år? Eller er det slik at vi heller kommer 

tilbake til reisemål vi er kjent med?
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Tyrkia er definitivt tilbake som en av våre feriefavoritter. De 
to siste årene har volumene økt med nesten 70 %, og selv om 
det ikke er i nærheten av rekordåret 2013, inntar Tyrkia i år 
fjerdeplassen på listen. Først og fremst er det Alanyakysten som 
lokker. Istanbul er tilbake som attraktiv storbydestinasjon.

I takt med økt etterspørsel satser Vinggruppen* stadig mer 
på Tyrkia, og i sommer lanserer vi to nye hotell innen det nye 
hotellkonseptet Cook’s Club, ett i Adaköy utenfor Marmaris og 
et i Alanya. Med fokus på musikk, design, mat, drikke og urban 
atmosfære skal de nye hotellene lokke en ny og yngre målgruppe 
til Tyrkia.

Tyrkia har mye å tilby når det kommer til rik historie, spennende 
kultur, førsteklasses hotell, god service og fantastiske sol- og 
bademuligheter. I Tyrkia finner du flere av de All Inclusive-
hotellene som har fått høyest karakter av Vings, Spies’ og 
Tjäreborgs gjester. De nordiske valutaene holder seg bra mot den 
tyrkiske liraen, noe som gjør at feriegjester fra Norden får mye 
for pengene sammenlignet med mange andre euro-destinasjoner 
i Middelhavsområdet.

KYPROS OG DE GRESKE ØYER
Hellas og Kypros virker aldri å tape popularitet. Kypros havner 
på tredjeplass over de mest populære destinasjonene i sommer, 
og i Hellas er det først og fremst Rhodos og Kreta som lokker 
nordboere. Man skal heller ikke glemme de små greske øyene 
som står for drøyt 25 % av Vinggruppens reiser til Hellas.

Kypros, Kreta og Rhodos har likevel de største volumene hvor 
barnefamiliene er den store målgruppen, mye takket være 
familiehotellene Sunwing Family Resorts og Ocean Beach Club by 
Sunwing. Hotellene lokker hele 53 % av de ca. 315 000 nordboere 
som besøker destinasjonene.

ØSTLIGE MIDDELHAVSVINDER I SOMMER 
– TYRKIA ER TILBAKE

*Thomas Cook Northern Europe, også kalt Vinggruppen, består av Ving, Globetrotter, Spies, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia.
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MELLOMDISTANSE- 
TRENDER I VINTER 
Vinggruppens aller viktigste og største feriedestinasjoner er 
Kanariøyene, også vinteren 2019/20. Til vinteren melder ca. 380 
000 solhungrige nordboere sin ankomst, med hovedvekt på Gran 
Canaria og Tenerife.

Det er også en økende interesse for Vest-Afrika med Kapp Verde 
og Gambia som to viktige destinasjoner. I år seiler Gambia inn 
på topplisten over de mest populære vinterdestinasjonene. Den 
økte interessen kommer delvis av satsingen på voksenhotellet 
Sunprime Tamala Beach, som åpnet dørene i desember 2018. 
Etableringen av dette nye designhotellet har vært en suksess 
når det gjelder å lokke en ny kundegruppe til landet. Statistikk 
for vinteren viser at 97 % av de nordiske gjestene som bestilte 

en reise til hotellet aldri hadde besøkt Gambia tidligere, og 40 % 
hadde heller aldri reist med Ving, Spies eller Tjäreborg tidligere.

Egypt er endelig tilbake som en attraktiv turistdestinasjon for 
vintersesongen, med økt volum fra Norden med 40 %. Til vinteren 
lanserer Vinggruppen dessuten to nye designhotell i El Gouna i 
Hurghada-området, Casa Cook og Cook’s Club.

Mellomdistansereiser er nok trenden i vinter, men å reise til 
Thailand er fortsatt populært, og lokker til seg mange nordboere.

TOPP 5 SOL- OG 
BADEREISEMÅL 
SOMMEREN 2019

TOPP 5 SOL- OG 
BADEREISEMÅL 
VINTEREN 2019/2020
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”TRAVEL TRIBES 
ON TOUR” 
Mennesker har alltid hatt behov for å tilhøre en gruppe – en tribe. 
Også når vi reiser. Vi reiser gjerne sammen med likesinnede, og 
trives kanskje best når vi føler et fellesskap med dem som deler 
våre interesser og ønsker. Vi får tips fra venner og kjente og 
reiser deretter, uansett om det er en sol- og badeferie eller en 
treningssreise. Vennene våre blir våre reiseledere*. 

MÅLGRUPPETILPASSEDE 
KONSEPTHOTELL
Et tydelig uttrykk for tribes-trenden vises ved at stadig flere 
turoperatører og hotellaktører satser på konsepthotell som er 
tilpasset målgruppen.

Av de rundt 1,4 millioner reisende som bestilte en charterreise** 
med Ving, Spies eller Tjäreborg i 2018, bestilte nesten halvparten 
(46 %) en reise til et konsepthotell, et tall som forventes å gjelde 
også i år. 

Vinggruppens familiekonsept Sunwing Family Resorts ble 
lansert for nesten 50 år siden, og har i alle år lokket til seg 
hundretusenvis av barnefamilier til destinasjoner rundt om i 
verden. Disse hotellene har fått avleggere i form av lillesøsteren 
O.B.C by Sunwing. I tillegg er det flere andre hotellkonsept, 
som f.eks. voksenhotellene Sunprime Hotels, det bohem-chice 
designkonseptet Casa Cook og det nyeste tilskuddet Cook’s Club, 
et moderne hotellkonsept som skal lokke til seg en yngre gruppe 
reisende med fokus på mat, musikk og design.

NISJEREISER
Det er likevel ikke bare konsepthotellene som lokker. Også 
nisjereiser blir stadig mer populært.

• Våren 2019 lanserte Ving Sverige en togreise til Davos i de 
sveitsiske alper med fottur på programmet for å møte den 
økende etterspørselen etter togreiser. Billettene ble raskt 
utsolgt, og like etterpå ble det lansert nok en togreise til 
Alpene, denne gang til Engelberg.

• Aktiv ferie lokker. I 2018 reiste rundt 8000 treningsglade 
nordboere på treningsreise med Ving, Spies eller Tjäreborg. 
Statistikk viser også at antall gjester som har deltatt i 
gruppetrening på Vinggruppens familie- og voksenkonsept 
har økt med 17 % siden 2016. Det er blant annet en økende 
interesse for yogareiser.

• I Danmark er Spies landets største arrangør av yogareiser 
og en av de største arrangørene av sykkelreiser, takket være 
de mange treningsreisene til f.eks. Mallorca. Aktiv ferie øker i 
popularitet, og mange bestiller en gruppereise med foreningen 
sin, f.eks. en tennisreise i samarbeid med Spies.

• Ving Norge er landets største arrangør av fotballreiser til 
Premier League. Salget til Liverpools kamper nådde nye 
høyder i sesongen 2018/19, og økte med 13 %. Og når Ole 
Gunnar Solskjær tok over som manager for Manchester 
United femdoblet Ving Norge salget av reiser til Old Trafford. 
Etterspørselen fra fotballgale norske fans ble så høy at et 
spesialchartret fly ble satt inn til Manchester Uniteds siste 
hjemmekamp med vårt eget flyselskapet Thomas Cook Airlines 
fra Solskjærs hjemby Kristiansund.

* Vings Ferierapport 2016
*Vinggruppen har årlig nesten 1,6 millioner gjester, hvorav 1,4 millioner reiser med charter

TREND 1: HVOR OG HVORDAN REISER VI I 2019
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"DESIGNED 
FOR YOU" – 
VALGFRIHET OG 
FLEKSIBILITET 
Å kunne tilby en overflod av reiseformer og opplevelser er 
like selvsagt som å tilby nisjereiser i 2019. Ord som valgfrihet, 
skreddersydd og fleksibilitet blir stadig mer vanlig. Kunden vil ha 
muligheten til å fritt kunne legge opp reisen ut i fra egne ønsker. 
Det kan være ferie på et familiehotell med All Inclusive, men kan 
også være et opplegg hvor man kun bestiller et flysete, et visst 
antall hotellovernattinger eller en pakkereise med rutefly.

Valgfrihet er en viktig målestokk, men ferien er også en stor 
økonomisk investering. For mange handler det om de viktigste 
ukene i året. I det store utvalget som finnes på markedet er det 
ikke alltid like lett å navigere. Mange henvender seg da til en 
reisearrangør de kan stole på, som hjelper kunden å velge riktig 
og som kvalitetssikrer produktene sine.

For å møte det økende behovet for valgfrihet utvides tilbudet 
fortløpende. I februar i år ble det lansert ikke mindre enn 
140 000 hotell på websidene til Ving, Spies og Tjäreborg gjennom 
et samarbeid med Expedia. Også her får kunden hjelp med å 
velge riktig, og hotellene kvalitetssikres mot en rekke kriterier. 
De som ikke oppfyller kvalitetskravene skrelles bort.

Vinggruppen tilbyr reiser til rundt 400 reisemål i over 60 
land (tilbudet fra hvert enkelt land varierer), med klassiske 
charterreiser, cruise, ruteflypakker til både sol- og 
badedestinasjoner, storbyer samt flyseter og hotell. Selv 
om charterreisene fortsatt står for de store volumene, er 
de ruteflypakkede løsningene en voksende trend, hvor bl.a. 
storbyreiser er populært. London og Roma topper listen, mens 
Praha anses som et rimelig og attraktivt alternativ.

TOPPLISTE: DE MEST 
POPULÆRE STORBYENE 

I 2019
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I vår stadige jakt på nye opplevelser søker vi det unike og det 
som skiller seg ut. Likevel virker det som om vår flokkmentalitet 
er like sterk i 2019 som i tidligere år. Vi reiser dit andre reiser, og 
oppsøker stort sett steder som vi eller de vi omgås er kjent med. 
At de klassiske charterreisemålene fortsatt er med er derfor ikke 
så veldig overraskende.

Spania er udiskutabelt fortsatt nr. 1 når nordboerne reiser på 
ferie. I sommer sender Vinggruppen 175 000 svensker, dansker, 
nordmenn og finner til Mallorca. Denne populære øya er ikke 
bare nordboernes klassiske favoritt, men også et godt eksempel 
på en feriedestinasjons klassereise. Fra tidligere å ha vært 
regnet som et «offer» for masseturismen, er Mallorca i dag 
hipt og trendy. Palma er en moderne metropol med et stort 
gastronomisk tilbud, kule barer og shopping i verdensklasse. 
Mallorca kan i tillegg tilby alt fra rimelige boalternativ til lekre 
hotell.

Likedan har designhotell og nye konsepter vist seg å være et 
lykketreff for å både beholde og lokke til seg nye kunder til 
de "nygamle" charterdestinasjonene. Hotellene blir ikke bare 
viktige sett fra et forretningsperspektiv, men også sett på som 
et varemerke som kan løfte frem reisemålet. Med nye, lekre 
hotell endres synet på hva reisearrangøren kan tilby i 2019 og 
hva en pakkereise kan være, både nå og i fremtiden. Og når 
store reisearrangører satser på fine hotell inspirerer det lokale 
hotelleiere og omvendt til å følge de nyeste trendene. Mallorca 
har foretatt denne reisen, og flere destinasjoner har fulgt etter, 
blant annet Tyrkia, Rhodos og Kreta.

For tre år siden lanserte Vinggruppens bohem-chice 
hotellkonsept Casa Cook sitt første hotell på den greske øya 
Rhodos. Lanseringen var vellykket. Det nye designhotellet fikk 
stor oppmerksomhet over hele verden, og konseptet har siden 
vært presentert i alt fra internasjonale motemagasiner som 
Vogue og Elle til aviser og sosiale medier som Instagram. Allerede 
etter første sesong kunne man konstantere at 60 % av kundene 
var helt nye for Ving, Spies og Tjäreborg, og de tallene gjelder 
fortsatt. I 2019 lanserer Vinggruppen ikke mindre enn tre nye 
Casa Cook-hotell på Ibiza, Kreta og i Egypt.

I kjølvannet av Casa Cook-suksessen lanserte Vinggruppen i 
fjor ytterligere et hotellkonsept – Cook’s Club. I fjor åpnet det 
første hotellet på Kreta, og i år satses det stort på konseptet 
med mange hotell, fra Tyrkia, Hellas og Egypt i øst til Mallorca 
og Gambia i vest. Også her henvender Vinggruppen seg til en 
ny kundegruppe og moderniserer bildet av de reisemålene som 
lenge har eksistert på feriekartet.

Konsepthotell kan også lokke til seg stamgjester. Av de gjester 
som besøkte Sunprime Tamala Beach i Gambia i vintersesongen 
2018/19 var 20 % kunder som tidligere hadde bodd på et annet 
Sunprime-hotell. Det viser at hotellet blir stadig viktigere, mange 
ganger viktigere enn selve destinasjonen i seg selv.

DESIGNHOTELL GJØR KLASSISKE 
CHARTERDESTINASJONER "HIPPE"

TREND 1: HVOR OG HVORDAN REISER VI I 2019
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TREND 2: 

Den nordiske matscenen er blant de beste i verden. Interessen for kvalitet, 
råvarer, lokal tilhørighet og plantebasert mat bare øker blant forbrukerne. 
Vi går ut og spiser som aldri før, og matlaging har blitt høystatus. Alt dette 
tar vi med oss på ferie. Å spise godt er en del av opplevelsen, og gjestene 

forventer å bli positivt overrasket både på og utenfor hotellet.

Gastro geeks
on tour
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FOOD IS FASHION 
Om du kikker inn i en nordboers kjøkken i dag finner du 
mennesker som boltrer seg i nye oppskrifter, baker, lager egne 
juicer, brygger øl og dyrker egne krydderplanter. Matprogram 
på TV og inspirasjon fra kokebøker og matelskere på Instagram 
har gitt oss økt kunnskap om hva vi spiser og hvordan vi 
skal tilberede nye retter. I moteverdenen har mat fått en mer 
fremtredende rolle. Mat tilfører en sosial dimensjon, og store 
motemerker som Gucci, Burberry og Ralph Lauren driver egne 
restauranter og kaféer.*

Tilgangen til et verdensomspennende kjøkken på den nordiske 
restaurantscenen, og økt tilgang til internasjonale ingredienser 
i matbutikkene, har gitt oss appetitt på nye smaker. Vi legger 
ikke interessen for dette igjen hjemme når vi reiser utenlands, 
og vi forventer oss velkomponerte retter som tar seg pent ut på 
tallerkenen og er en fryd for smaksløkene.

Etter hvert som de gastronomiske forventningene når nye 
høyder, utvikles spisestedene på feriemålene med dem. 
Ensformige og kjedelige bufféer, smakløse salater og mye fritert 
mat er på vei ut.

*Financial Times «Food and fashion. How delicious», 4. mai, 2018.

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR

På et konkurranseutsatt marked hvor 
gjestene stemmer med magen, må 
hotell og restauranter som tar imot 
turister servere mer lokalprodusert 
mat, tilby et bredere utvalg av sunne 
og grønne alternativ og holde baren 
velfylt med både internasjonale og 
lokalproduserte drikkevarer.

Hotellrestauranter blir stadig dyktigere til å utvikle kreative 
menyer, og restaurantene blir en opplevelsesdestinasjon i seg 
selv. 7 av 10 nordboere oppgir i dag at hotellets restaurant er 
viktig når de bestiller hotell. For 4 av 10 er maten på hotellet til 
og med viktigere enn for fem år siden. Og over halvparten er 
veldig eller ganske innstilt på å prøve lokale retter på hotellets 
restaurant.
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Hotellrestauranter var tidligere kun for hotellets gjester. I dag 
har hotellrestauranten blitt en destinasjon for brunch, lunsj, 
ettermiddagstreff og middag, og er åpne for alle.
Til storbyer som London valfarter matelskere fra hele verden 
til nye hotellrestauranter med nyskapende spisekonsept og 
kulinariske opplevelser kreert av kokker i verdensklasse. Et 
eksempel på dette er luksushotellet Belmond Cadogan, som 
har ansatt stjernekokken og restauratøren Adam Handling, 
grunnlegger av de populære Frog-restaurantene. Handling 
har ansvaret for hele mat- og drikkeutvalget på hotellet, fra 
«afternoon tea» til minibaren på rommet. I sentrum for det hele 
ligger restauranten Adam Handling Chelsea, som er åpen for 
både hotellets gjester og besøk utenfra, med fokus på moderne 
britiske retter og sesongens råvarer.* 

Trenden er den samme i Norden, med samlingspunkt som for 
eksempel det nye boutiquehotellet Bank Hotel i Stockholm, 
som i tillegg til å tilby rom er en opplevelse med en utmerket 
restaurant, lekre barer og et kunstgalleri med både egen samling 
og salgsutstillinger. Og alle er velkommen.

Gjester forventer seg nå en mye høyere standard på maten på 
feriehotellet. Dette har ført til en eksplosjonsartet kreativitet på 
hotelkjøkkenet og bak bardisken. Få kunne vel forestille seg at 
et feriehotell skulle ha en «go to-restaurant» som besøkes av 
både hotellgjester, lokalinnbyggere og turister. Siden åpningen av 
de bohem-chice Casa Cook-restaurantene på Kos og Rhodos har 
besøkende utenfra blitt lokket av bl.a. de velsmakende og sunne 
frokostbufféene. I sommer åpnet to nye hotell på Ibiza og Kreta, 
også der er restaurantene åpne for gjester utenfra.
 

HOTELLRESTARANTEN ER DET 
NYE "GO TO-STEDET"

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR

46 %
av nordboere mener at kvaliteten på hotellmat har 

økt i senere år.

50 %
synes at hotellene har blitt flinkere til å variere 

utvalget på menyen.

54 %
av nordboere svarer at de er enten veldig eller litt 

innstilt på å prøve lokale retter i hotellrestauranten. 
Spesielt viktig er dette for dansker (62 %) 

og svensker (59 %).

*Evening Standard, «New restaurants London 2019», 28. desember 2018.



18

TA MEG TIL DIN 
LOKALE PRODUSENT 
Stadig flere feriegjester spør om hvor ingrediensene på hotellets 
restaurantmeny kommer fra. Halvparten av 18–35-åringene vil vite 
hvor maten kommer fra når de er på ferie. Fra jord til bord-filosofien 
med ferske råvarer og lokalprodusert mat spiller en viktig rolle i 
restaurantkjøkken over hele verden. 

Casa Cook Rhodos har sin egen kjøkkenhage, og hotellet på Kos 
har en stor hage hvor kjøkkenet har tilgang til bl.a. grønnsaker. 
Nyfanget fisk er også en selvfølge på menyen. Også hotellets matoljer 
og hudpleieprodukter inneholder ferske urter som vokser rundt 
hotellområdet.

På Vinggruppens to kypriotiske familiehotell Sunwing Sandy Beach 
og O.B.C by Sunwing har kjøkkensjef Andreas Stylianou et nært 
samarbeid med flere lokale bønder i en radius av noen mil fra hotellet. 
I landsbyen Xylophagoy hentes øyas beste poteter, som har helt 
spesielle egenskaper takket være nærheten til havet. Flere bønder har 
gått fra å dyrke til eget behov til i dag å forsyne en lang rekke hotell og 
restauranter på hele Kypros med råvarer av høy kvalitet. Så godt som 
alle grønnsaker og frukter på de to hotellene kommer fra lokale dyrkere 
på øya.

Tilgangen på råvarer er viktig, men for å innfri gjestenes krav til 
ekthet må hotellet servere lokale retter fra området. 54 % av gjester 
fra Norden sier at de er enten veldig eller litt innstilt på å prøve lokale 
retter i hotellrestauranten. 46 % synes at kvaliteten på hotellmaten 
har blitt bedre i de senere årene. Nesten 4 av 10 (39 %) unngår å 
bestille hotell som serverer matretter hjemmefra. For å tilfredsstille 
ønskene om lokal vri på menyen har for eksempel kokkene på Casa 
Cook skapt sine egne menyer med lokale familieoppskrifter som basis, 
og tilført dem en moderne vri. På Rhodos inkluderer det bl.a. «Briam», 
en tradisjonell grønnsaksgryte, «Moussaka» og «Bestemors poteter», 
basert på en oppskrift fra landsbyen Kattavia i nærheten.

En annen trend er street food, som har sitt opphav i nettopp lokal 
tilknytning. Når Vinggruppen i sommer åpner to nye tyrkiske Cook’s 
Club i Alanya og Adaköy serveres det street food på forskjellige 
stasjoner. Selvsagt er det lokale retter på menyen, som tyrkisk 
rispudding, pide (tynt brød) og et utvalg av småretter (mezes), men 
også asiatiske retter slik vi kjenner dem fra Bangkoks og Saigons 
mange gatekjøkken, f.eks. crispy tempura-reker med wasabisaus, eller 
stekt ris med tofu, ferske grønnsaker og friske salater som tilberedes 
på stedet til hver enkelt gjest. Flere hotell åpner i løpet av året, bl.a. 
i Spania og Egypt, og selvfølgelig blir lokal street food et innslag på 
menyen også her.

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR



Minuttstek på sellerirot
Fotograf: Pelle Lundberg
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GRØNT ER DET 
NYE SVARTE 
Interessen for plantebasert mat bare øker, og de tider da det 
kun fantes ett vegetaralternativ på menyen er borte. 27 % av 
respondentene i reisepanelet svarer f.eks. at de har minsket 
forbruket av kjøtt i senere år. Noe flere, 34 %, spiser mer 
vegetarmat i dag. Mange har også begynt å spise mer fisk 
(43 %) sammenlignet med for fem år siden. Restauranter og 
hotell i utlandet tilpasser seg raskt dagens krav fra turister. I 
restaurantkjøkkenet har de blitt flinkere til å skape kreative 
retter av grønnsaker, hvor kjøtt erstattes av proteinbasert 
mat på spennende måter. En femtedel av rettene på Casa 
Cooks menyer er vegetariske. På Vinggruppens familiehotell 
O.B.C by Sunwing ble bestillingene av vegetarretter fordoblet 
fra sommeren 2017 til sommeren 2018, da en vegetarisk à la 
carte-meny ble innført. I sommer ble menyen innført i à la 
carte-restaurantene på familiehotellene Sunwing Family Resorts 

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR

rundt Middelhavet. Det er velsmakende retter som tar opp 
konkurransen med kjøtt- og fiskeretter på menyen.

All oppmerksomhet rundt helse og mat hører ikke bare 
hverdagen til; for mange er det en livsstil som de også tar med 
seg på ferie. Nesten halvparten (46 %) prøver å spise ganske 
sunt når de er på ferie, og 6 av 10 (62 %) feriegjester svarer at 
de leter etter sunne alternativ på hotellmenyen. Spesielt gjelder 
dette for finner (71 %). 

FLERE SUKKERFRIE VARER TIL 
BARNA
Å fråtse i søtsaker er for mange ikke lenger et alternativ; nesten 
halvparten (46 %) av foreldrene vil ha sukkerfrie og sunne mat- 
og drikkealternativ på hotellet for barna sine. På de populære 
familiehotellene Sunwing Holiday Resort og O.B.C by Sunwing 
har barneklubbene fjernet søtsaker som kjeks, godteri og kaker. 
I stedet serveres barna fristende fruktsalater, fruktsnacks og 
popcorn. 
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KJENNERE AV COCKTAILS
Nysgjerrigheten på det lokale gjelder ikke bare mat. Stadig flere 
ønsker seg drikkevarer som er produsert lokalt eller som har 
lokal tilknytning. Og også oppskriftene skal inneholde lokale 
ingredienser. På Casa Cook inneholder de fleste drinker lokale 
ingredienser og all sirup er laget på fersk frukt, urter og sjøgress 
fra nærområdet. Høydepunktene på menyen på Casa Cook 
Rhodos er Greek Martini, laget på gresk gin og hjemmelaget 
olivenjuice, og den lokale favoritten Skinos Mastiha-likør i 
kombinasjon med en skål melonsorbet og fersk basilikum.  

SAMMENLIGNET MED FOR 
FEM ÅR SIDEN:

En tredjedel (34 %) av 
nordboere spiser mer 

vegetarmat, og den 
største forandringen ser 

vi i Finland (57 %).

En tredjedel (33 %) spiser 
færre søte desserter.

Nesten 3 av 10 (27 %) 
spiser mindre kjøtt.
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Hvilke trender ser du innen mat- og 
restaurantverden akkurat nå?
Noen tydelige trender jeg har lagt merke til er for eksempel «No 
bar», hvor baren blir mer et oppholdsrom uten bardisk og synlige 
flasker, og hvor gjestene og bartenderne føres sammen på en ny 
måte. Det er også moderne med alkoholfrie ølmerker, drinker og 
juicer. Vi ønsker å ta inn alkoholfri sprit og teste det ut på et av 
våre største hotell på Mallorca, Sunwing Alcudia Beach.
 

HALLO DER …

Hva er trendene på hotellrestauranter?
Plantebasert mat og kortreiste produkter fortsetter å vokse, og 
med det øker lysten til å eksperimentere og å utvikle retter som 
frister alle, ikke bare de som ønsker vegansk eller vegetarisk 
mat. I fjor utvidet vi à la carte-menyen på våre konsepthotell 
O.B.C by Sunwing med ti nye plantebaserte retter. Dette ble 
veldig populært, og har ingenting å gjøre med om man er 
vegetarianer eller ikke. Nå utvider vi menyen på flere hotell i 
sommer, blant annet på våre populære Sunwing Family Resorts. 
Kortreist og økologisk står selvsagt i fokus, og vi kjøper inn 
råvarene våre så lokalt som mulig. I Tyrkia er for eksempel alt 
dyrket i nærområdet.

Vi vurderer fortløpende hvordan vi kan minske matsvinn i 
restaurantene og ta hånd om alle råvarer. Nå planlegger jeg 
hvordan vi skal ta vare på frukt og grønt som blir til overs etter 
frokost og bruke dem i drinker som serveres i baren utover 
dagen. Jeg vil også teste kjøkkenkompostering, «bokashi», 
på noen av våre hotell. Det er resirkulering av matavfall som 
kjøtt, grønnsaker og kaffegrut som kan brukes i for eksempel 
kjøkkenhagen på hotellet for å få frodig vekst og samtidig er 
miljøvennlig. Det som dyrkes brukes siden i kjøkkenet.

Helhetsopplevelsen blir stadig viktigere. Mat er ikke lenger bare 
noe man spiser for å bli mett, det skal også se lekkert ut på 
tallerkenen. Det er samtidig  viktig hvordan restauranten ser ut 
og at den skal invitere til sosial omgang og personlige møter.

Ser du at grønt holder på å ta over nå?   
Nei, ikke etter hva jeg kan se på våre restauranter hvor mange 
spiser både fisk, kjøtt og grønt. Derimot er det generelt en 
økende bevissthet rundt kvaliteten på råvarene og en økende 
interesse for å spise god vegetarmat.

Lennart Kevdal, prosjektleder på Food & 
Beverage, som har vært med og utviklet mat- 

og drikkekonseptet for Vinggruppens egne 
konsepthotell gjennom mange år.

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR
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TREND 3: 

Det er mange faktorer som påvirker reisevanene våre, men en ting 
som er sikkert er at en av de store trendene for 2019 er at vi er mer 
beviste – uansett om det gjelder valg av reisearrangør, hva vi spiser 

på ferien vår eller hva slags opplevelser vi ønsker oss. Interessen for å 
reise er fortsatt stor, men kravene til både flyselskap, reisearrangører 

og hotelleiere øker. Som kunde vil man kunne velge riktig og kjenne seg 
trygg på at den aktøren man bestiller reisen sin av jobber aktivt for 

med bærekraftighet.

En mer 
bærekraftig reise
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Turismen har mange positive påvirkninger på både samfunn og 
mennesker, og den står i dag for nærmere hver tiende jobb på 
verdensbasis. Samtidig som har den en positiv påvirkning på 
den økonomiske veksten globalt, har den også en påvirkning på 
klimaet og de lokalsamfunnene man besøker. 

Det hviler derfor et stort ansvar på både aktører i 
reiselivsbransjen og på hver enkelt av oss. På store reisemål 
som Mallorca, Barcelona og Venezia har myndighetene for 
eksempel innført strengere retningslinjer på flere områder, som 
alkoholforbud på gater og torg, skjerpede regler for framleie og 
ulike måter for ”opprydding”, som for eksempel strandrydding. 
Dette gjøres for at de reisemålene vi elsker også skal være mulig 
for oss å besøke i fremtiden. 

KLIMAKOMPENSASJON
Konsumenter og reisende gjør i dag langt flere bevisste valg, og 
interessen rundt bransjens bærekraftarbeid øker. Samtidig som 
bransjens fokus på å minske utslipp fortsetter, tas det i tillegg 
ytterligere initiativ for å klimakompensere for de utslippene vi 
foreløpig ikke kan påvirke. I april 2019 besluttet Vinggruppen 
som eneste reisearrangør å klimakompensere samtlige gjesters 
flyreiser, uavhengig av hvilket flyselskap man reiser med. Også 
alle tjenestereiser klimakompenseres. I fremtiden forventes 
det at dette vil være vanlig i bransjen. Vinggruppens mål er å 
være den mest bærekraftige reisearrangøren samt å snart 
bli klimanøytrale gjennom hele reisekjeden – her hjemme, på 
destinasjonen og på flyreisen. 

Vinggruppen investerer i ulike prosjekt gjennom et 
partnerskap med Natural Capital Partners, NCP, 

som er en ledende aktør innen utslippsreduksjon. 
Samtlige prosjekter følger den globale standarden 
The Carbon NeutralProtocol, som ikke bare dekker 
CO2-utslipp, men alle utslipp av klimagasser.  Pros-

jektene bidrar også til å gi tilgang på rent vann, flere 
arbeidsplasser, bedre infrastruktur, helsefremmende 
tiltak og ha en positiv påvirkning på lokalsamfunn og 

mer enn 125 000 mennesker. 
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CHARTER – ET MER 
BÆREKRAFTIG ALTERNATIV 
Den klassiske ”charteren”, eller pakkereisen, som omfatter 
alt fra ferdige pakkede reiser til egne individuelt tilpassede 
pakkereiser, blir løftet fram som den mest klimasmarte måten 
å reise til utlandet med fly på. Årsaken er at charterreiser 
innebærer en rekke fordeler sett fra et bærekraftperspektiv, 
som for eksempel fulle transferbusser, miljøsertifiserte hotell 
med høyt belegg og nærmest fulle fly — noe som betyr lavere 
utslipp av CO2 per passasjer* sammenlignet med gjennomsnittet 
for rutefly. Charter har også bidratt mye til utviklingen lokalt 
på destinasjoner rundt i verden med et hundetusentalls 
arbeidsplasser.

I dag er flyene 80 prosent 
mer drivstoffeffektive enn 

da charter slo i gjennom på 
1960-tallet**.
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CHARTER ER MER 
BÆREKRAFTIG

gCO2/PKM

European Scheduled 
Airlines average

European Low Cost 
Airlines average

Thomas Cook 
Group Airline

Thomas Cook 
Airlines Scandinavia

90

77

72

67

C02-utslipp per passasjer er en måte å måle utslipp på. På 15 år har Thomas 
Cook Airlines Scandinavia minsket utslippene med 20 prosent, og bildet 
nedenfor viser utslippene sammenlignet med europeiske lavpris- og 
ruteflyselskap. 

**https://www.atag.org/facts-figures.html. 
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HVORDAN JOBBER VING-
GRUPPEN MED 
BÆREKRAFT?  
Reisebransjen er kompleks og foregår i et globalt marked med alt fra 
enkeltpersonforetak til store globale konsern. Vinggruppen og Thomas Cook Group 
har et stort ansvar for å fortsette det viktige bærekraftarbeidet. Dette gjøres 
sammen med medarbeidere, partnere og gjester. Noen eksempler på pågående 
aktiviteter er: 

PÅ FLYREISEN
• Har flyselskapet vårt, Thomas 

Cook Airlines Scandinavia, minsket 
utslippene med 11,2 % de siste 10 
årene

• Klimakompenseres samtlige gjesters 
flyreiser, uansett flyselskap 

• Har det blitt fjernet store mengder 
plast, og avfallet om bord har blitt 
redusert med 70 % siden 2000

• Thomas Cook Airlines Scandinavia var 
et av de første flyselskapene i verden 
som ble ISO-14001-sertifisert

• Vi støtter forskning og utvikling av 
fornybart drivstoff gjennom NISA 
(Nordic initiative for sustainable 
aviation).

PÅ HOTELLENE
• 70 millioner engangsartikler av 

plast er fjernet i løpet av 2019 
(på fly, hotell og kontor)

• Utdannelse av medarbeidere 
rundt bærekraftsspørsmål 

• Morsomme leker med maskotene 
Lollo og Bernie med fokus på 
bærekraft for de yngste gjestene

• Er det en målsetning om at 
alle konsepthotell skal nå den 
høyeste sertifiseringen i Travelife 
som fokuserer på energi, vann, 
kjemikalier og sosiale forhold

HER HJEMME
• Jobber vi med å minimere 

energiforbruket på våre egne 
kontor

• Har Vinggruppen for 
lengst fjernet kataloger og 
papirbilletter

• I 2019 ble vi kåret til bransjens 
mest bærekraftige aktør av 
Sustainable Brand Index

• Klimakompenserer vi alle 
tjenestereiser

• Fjerner alle engangsartikler i 
plast fra kontorene

PÅ STRENDER
• Gjennomføring av strandrydding 

med hotellpersonalet og frivillige 
gjester på flere destinasjoner

9av10
slår av lyset på ferie

 Å minske energiforbruket har blitt en 
naturlig del av manges hverdag, både 

hjemme og på ferie. Og faktisk er enda flere 
opptatt av å skru av lyset på ferien, 90 % 

mot 84 % hjemme.

TREND 3: EN MER BÆREKRAFTIG REISE
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SAMMEN GJØR VI 
EN FORSKJELL 
Vi gjør stadig flere bevisste valg for klimaet og planeten vår, 
og mange av oss tar også med oss de gode vanene på ferie. 
Både bedrifter og enkeltpersoner har et ansvar for å fortsette 
utviklingen mot et mer bærekraftig reiseliv. I vår undersøkelse 
sier 65 prosent at tips fra reiseselskapene om hvordan man 
kan feriere mer bærekraftig er viktig. 9 av 10 mener at både 
reisearrangørene og kundene har et felles ansvar for å få til 
dette.

I tillegg til arbeidet som gjøres med flyreisene, på hotellene og 
på hjemmebane har Ving et stort ansvar, sammen med både 
medarbeidere og gjester, med å verne om de lokale samfunnene 
vi reiser til. Som turister har vi en stor mulighet til å påvirke 
hvordan vi opptrer når vi er på ferie.

VI GJENBRUKER HÅNDKLÆR OG 
KILDESORTERER – OGSÅ I FERIEN
Vi har alle sett skiltene om å gjenbruke håndklærne når vi bor på 
hotell, men hvordan ser det egentlige forbruket ut? 

• Hjemme bruker vi håndklærne om igjen (86 %), men nesten 7 
av 10 (69 %) tar også med seg de gode vanene på ferien.

• Selv om vi nordmenn er gode på å kildesortere, så er vi bedre 
hjemme (94 %) enn på ferien, hvor gledelig nok 81 % oppgir at 
de sannsynlig eller høyst sannsynlig også kildesorterer på 
ferie i utlandet. 93 % oppfordrer barna sine til å gjenvinne 
hjemme, mens noen færre gjør det i ferien, 81 %.

• Når det kommer til viljen til å minske forbruket av 
engangsartikler i plast, er ambisjonen nesten like høy på ferie 
som hjemme, 82 respektive 88 % oppgir at de sannsynligvis 
kommer til å minske forbruket. Nesten like mange prøver 
å få barna sine til å minske forbruket av engangsartikler i 
plast, selv om det er litt færre som gjør det i ferien – 79 % 
mot 83 % hjemme. Samtlige av Vinggruppens Sunwing- og 
Sunprimehotell tilbyr kildesorteringsstasjoner for gjestene, 
noe som bidrar til denne positive trenden.  

MINDRE MATSVINN
Vinggruppen jobber aktivt med å redusere matsvinnet på våre 
egen konsepthotell hvor bufférestaurantene er et populært 
innslag. Til tross for mange fristelser, oppgir 84 % at de tenker på 
å ikke fylle tallerkenen med mer mat enn de faktisk spiser opp. 
Det er gledelig nesten like bra som hjemme, der flere enn 9 av 10 
sier at de tenker på dette. (92 %). 

For å minske matsvinnet lages det i dag flere retter på bestilling, 
det brukes mindre serveringsfat og tallerkener og frukten 
serveres i uskrelt i større grad.   

TRAVELIFE-SERTIFISERTE 
HOTELL

I dag har Ving og Thomas Cook en miljøklausul i 
alle kontrakter med de hotellene vi samarbeider 

med. I tillegg har vi over 170 miljøsertifiserte 
hotell i utvalget vårt, hvorav de fleste hører til 
Vings egne konsepthotell, som for eksempel 
Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels og 
O.B.C by Sunwing. Det er også der de fleste av 
gjestene våre ferierer. Alle Sunwing er også 
sertifiserte med miljømerkingen EU-Ecolabel. 

Målet er at alle våre egne konsepthotell skal 
være sertifiserte i løpet av 2020. 

På Vinggruppens populære 
familiehotell Sunwing Kallithea 
på Rhodos har man satt opp en 
teller i kjøkkenet, som via en 
monitor leser av hvor mange 
gjester som er i restauranten. 
På den måten kan kjøkkenet 
tilpasse mengden med mat som 
lages etter antall personer som 
er i restauranten.

TREND 3: EN MER BÆREKRAFTIG REISE



Noen eksempler på nåværende utflukter med 
fokus på det autentiske og lokale: 

OPPLEV MAYA 
En guidet tur i Yucatán, Mexico som inkluderer 
en Maya-seremoni, gjennomgang av de lokale 

plantenes helbredende krefter og å få svømme 
ned i en vakker cenote.

 
EN SMAK AV KRETA 

Med fokus på Kretas klassikere besøkes blant 
annet en økologisk olivenoljefabrikk, et tusen 
år gammelt oliventre og Karavitakis vinfabrikk, 

som fremstiller noen av Kretas beste viner.

.
HJEMMELAGET I GAMBIA 

En unik matopplevelse sammen med, og 
hjemme hos, den karismatiske Ida Cham, 

som tar med gjestene på en reise i det lokale 
kjøkkenet. Innkjøp av krydder, grønnsaker og 
fisk gjøres sammen på det lokale markedet. 

Imens maten tilberedes forteller Ida både 
om den gambiske maten og om det lokale 

hverdagslivet. 
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"LIVING LA VIDA 
LOCAL" 
I dag ønsker vi å fylle feriene våre med andre inntrykk enn 
vi gjorde for noen år siden. 77 % oppgir at de for eksempel er 
mindre interessert i vannparker enn for fem år tilbake. I tillegg 
til nysgjerrigheten for det lokale, er det i dag også en større vilje 
til at både menneskene og de lokale samfunnene vi besøker 
skal dra nytte av turismen, noe også reisebransjen ønsker 
velkommen. Drøyt 6 av 10 sier at de er minst like interessert 
eller mer interessert (36 %) i å delta i lokale tradisjoner eller 
aktiviteter sammenlignet med for fem år tilbake. 

I sommer lanserer Vinggruppen bærekraftige opplevelser 
under navnet "Love Local", som har som formål å komme 
lokalsamfunnene til nytte, bevare lokale tradisjoner og løfte fram 
deres historie. Sommeren 2020 er planen å kunne tilby gjestene 
minst 70 "Love Local"-opplevelser og ambisjonen er på sikt å ha 
minst en "Love Local"-opplevelse på hver destinasjon. 

• Drøyt 6 av 10 er mer opptatt av å besøke lokale markeder 
sammenlignet med for fem år siden.

• 7 av 10 oppgir at de er mer tilbøyelige til å velge utflukter til 
eksempelvis nærliggende vingård eller olivenlund. 

• Nesten halvparten (46 %) er mer interesserte i å gå turer i 
nærområdet nå enn tidligere. Nordmenn er mest interessert 
(66 %).

TREND 3: EN MER BÆREKRAFTIG REISE
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FÆRRE BESØKER DYREPARKER I 
FERIEN
Engasjementet i dyrs velferd øker hos mange, også hos Vings 
gjester. 60 prosent mener det er bedre å se hval og delfin i sitt 
naturlige habitat enn for fem år siden. Samtidig er det en tydelig 
synkende interesse for å besøke dyreparker.  

For å skape en bedre kontroll og bedre forutsetninger for de 
dyrene gjestene møter på utflukter på reisemålene våre har vi 
siden 1. januar 2017 innført en strengere policy for arrangører 
av dyreattraksjoner i hele Thomas Cook Group. Den innebærer 
kontroller og oppfølginger, samt krav til at samtlige arrangører 
fullt ut følger ”ABTAs Global Standards, Animal Welfare Handbook 
and Checklists” som er laget i samarbeid med eksperter innen 
området, Global Spirit og dyreorganisasjonen Born Free.

I 2019 fjernet Thomas Cook Group dyreparker som har 
spekkhuggere i sine program, og allerede i 2015 fjernet de 
elefantridning og elefantshow fra sitt program. 

Sammenlignet med for fem 
år siden er  7 av 10 (69 %) 

mindre interessert i å besøke 
dyreparker, mens kun 1 av 10 

er mer interessert.

TREND 3: EN MER BÆREKRAFTIG REISE
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ET HALVT ÅRHUN-
DRE MED TURISTER 
TIL GAMBIA 
HVOR TURISMEN ER EN AV 
LANDETS VIKTIGSTE INNTEKT-
SKILDER
For over 50 år siden landet Transairs DC-6 med de første 96 
svenske turistene i Gambia. Det fantes to hotell i programmet. 
Siden da har flere hundre tusen turister fra de nordiske landene 
reist til Gambia med Ving. Turismen har bidratt til et stort antall 
arbeidsplasser og en sterkere økonomi. 

Bare de siste tre årene har reiser til Gambia økt med 169 % 
i Vinggruppen, og det er blitt investert i nye hotell. Vinteren 
2018/19 åpnet det første Sunprime-hotellet på det afrikanske 
kontinentet, Sunprime Tamala Beach, som er et av landets mest 
moderne hotell, og vinteren 2019/20 åpnes et Cook’s Club-hotell. 

Noen av hotellene i Gambia har Vinggruppen samarbeidet med i 
over 30 år, noe som gir en stabilitet for begge parter. 

Turistene gir mange arbeidsplasser, ikke bare på hotellene, men 
også i trafikksektoren, jordbruk, restaurant- og servicenæringen 
og for de enkeltpersonene som selger håndverket sitt på 
markedene. I dag er turismen, sammen med peanøttprodukter, 
landets viktigste inntektskilde.

VINGGRUPPENS GJESTER 
BEREGNES FRA 2003 Å HA 

BIDRATT* MED: 

18 000 000
kroner i skatter og avgifter på flyplassen

15 000 000
kroner i form av transferkostnader til 

og fra flyplassen

520 000
kroner i hotellkostnader

550 000 000
kroner i øvrig forbruk  

Destinasjoner som Egypt, Gambia og Tyrkia har i perioder hatt en 
nedgang i antall turister som følge av usikkerhet og politisk uro. 
Nå er disse destinasjonene på vei tilbake til gamle høyder. 

*Beregnet på gjennomsnittlig kostnad for opphold, transfer, forbruk, 
skatter og avgifter.
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VI SIER FARVEL TIL 
PLAST! 
Mengden plastsøppel som havner i Middelhavet i 
sommermånedene øker med 40 %*, og hvert år estimeres det 
at 8 millioner tonn plast havner i verdens hav. I en undersøkelse 
gjennomført av Thomas Cook Group, som Vinggruppen er en del 
av, svarte 94 % (av drøyt 3 000 respondenter) at de er bekymret 
for plastforsøplingen, og drøyt 7 av 10 sier de er mer bevisste på 
sitt eget plastbruk i dag enn for bare ett år siden.*

Med bakgrunn i plastens miljøpåvirkning har Vinggruppen og 
Thomas Cook Group lansert initiativet #noplaceforplastic, der 
målet er å fjerne 70 millioner engangsartikler i plast, noe som 
tilsvarer 70 tonn innen utgangen av 2019.  

#TRASHTAG – EN BÆREKRAFTIG 
OG RASKT VOKSENDE TREND
I mange år har det også vært gjennomført strandryddedager 
på tre av Vinggruppens mest besøkte familiehotell, Sunwing 
Kallithea på Rhodos, Sunwing Makrigialos på Kreta samt på 
Sunwing Arguineguin på Gran Canaria. Aktiviteten gjennomføres 
med personale på hotellet og gjester er også velkomne til 
å delta. Planen er at strandrydding skal bli en gjentagende 
aktivitet på mange flere reisemål.

*https://www.wwf.org.uk/updates/tourists-cause-almost-40-spike-plastic-entering-mediterranean-
sea-each-summer
** Undersøkelsen ble gjennomført med 3 360 respondenter fra seks land (Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Tyskland, England) i perioden 11. - 17. oktober 2018.
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TREND 4:  

Glem kokosolje og lange partynetter. Den nye generasjonen 
feriegjester har andre prioriteringer. Og på samme måte som 
grisefester og barrunder ble assosiert med charterreiser for 
datidens unge, er det nå like selvsagt med yoga, vegetariske 

alternativ, designhotell og Montessori-inspirerte barneklubber for 
ferierende fra Generasjon Z og Millennials anno 2019*. Kundenes 

ønsker forandres og pakkereisene forandres med dem. 

Den nye 
generasjonen 
feriegjester

*Millennials/Generasjon Y – født ca. mellom 1980-1994,  Generasjon Z – født mellom 1995-2015. 
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Å feste til langt på natt og jage den perfekte brunfargen er ikke 
noe som havner øverst på ønskelisten når dagens 18–35-åringer 
skal bestille en reise. I følge en undersøkelse utført av YouGov 
på vegne av Vinggruppen, oppgir kun 3 % av de unge voksne 
at de ser på fest og nattklubbesøk som feriens hovedmål. Ikke 
virker det som om de forandrer alkoholvanene sine heller når 
de er ute og reiser. 45 % sier de drikker mer eller mindre som 
hjemme når de er på ferie. 

Sene partynetter prioriteres bort og i stedet lokker velsmakende 
smoothies, vegetariske alternativ på hotellmenyene og bra 
treningsmuligheter. Den nye generasjonen reisende tar vare på 
helsen sin, og for over en tredjedel (33 %) er det viktig å fokusere 
på trening og sunt kosthold også på ferien. 

HEALING NOT PEELING
Været er, som for andre aldersgrupper, et viktig parameter for 
Generasjon Z og Millennials, og er for over 4 av 10 (43 %) en av 
de viktigste årsakene til at man ønsker å reise til utlandet. Men 
til tross for dette er de ikke spesielt solhungrige. Kun 6 prosent 
oppgir at det lokker å slikke sol på en solseng. Kokosoljens 
glansdager er med andre ord forbi. Generasjon Z og Millennials 
ser heller på ferien som en mulighet til å hente seg inn og slappe 
av og en mulighet til å omgås med nære og kjære. De søker etter 
en roligere tilværelse enn hverdagen hjemme, og de vil kunne 
koble ut jobb eller studier. Å reflektere over det livet man lever 
blir en stadig viktigere del av ferien, og havner på topp fem i 
samtlige nordiske land – med unntak fra i Danmark hvor man i 
stedet prioriterer å lære seg noe nytt eller å få tid til en hobby 
eller en aktivitet man liker.  

FARVEL TIL 
KOKOSOLJE OG 
FEST! HEI TIL RELAX 
AND RECHARGE! 
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HVORFOR FERIE?

Tid til å slappe av og hente seg inn  

1

2

3

4

5

6

7

Kvalitetstid med venner og familie 

Fri fra jobb/studier  

For å reflektere over livet hjemme 

For å lære seg noe nytt 

For å kunne bruke tid på en hobby  

Helse og velvære   

87 %

84 %

64 %

57 %

48 %

45 %

33 %

Aldersgruppen 18-35 år utgjør bare en femtedel (20 %) av Vinggruppens 
totale kundegruppe, men er en viktig målgruppe for framtiden. Med 
denne generasjonen utfordres reisearrangører, hotelleiere og andre 
aktører på markedet til å tenke nytt. 



Pris

Vær

Oppleve
den lokale
kulturen 

Spise og
drikke lokalt

Bli brun 

Festing

66 %
73 %

43 %
64 %

35 %

49 %

26 %

30 %

24 %

6 %

22 %

3 %

SELVUTVIKLING 
OG LOKALE 
OPPLEVELSER
I 2019 er det ikke nok å bare reise. Man vil også kunne fortelle om 
noe man har gjort på ferien som har gitt merverdi – noe unikt 
man har opplevd. Status handler mindre om materielle ting og 
mer om å bygge kulturell kapital og kunne legget nye opplevelser 
til minnekortet. På ferier vender man blikket utover i form av nye 
opplevelser og aktiviteter, men også innover for å reflektere over 
eget liv. Og det gjelder kanskje aller mest for Generasjon Z och 
Millennials. 

For 18–35-åringene blir den lokale tilknytningen en viktigere del 
av ferien.  
Jovisst har interessen for å delta i den lokale gastronomiske 
tilbudet har vært der tidligere også, men det ser ut til at 
nysgjerrigheten til å ta del i det lokale livet og kulturen har økt. 
For litt over en tredjedel (35 %) er den viktigste grunnen for å 
bestille en tur å oppleve en lokal kultur. Det kan være alt fra å 
bli venner med betjeningen i resepsjonen eller besøke et lokalt 
marked, til å gå en spennende tur i fjellet eller finne en god 
restaurant utenfor turistsstiene. 

For Generasjon Z og Millennials er det også viktig å lytte til egne 
behov og ønsker. Og på ferien kanskje man til og med virkeliggjør 
en drøm, eller bruker med tid på en interesse. Å lære seg noe 
nytt lokker, og mange vil bruke tid på en hobby, for eksempel 
surfing eller yoga.  

PRIORITERER FERIEREISER TIL 
UTLANDET
Generasjon Z og Millennials er prisbevisste, og for 66 % er pris 
den viktigste faktoren når man skal bestille en ferie. Når det 
gjelder prioriteringer for 2019 havner sparing og investeringer på 
førsteplass.  

Men nordiske 18–35-åringer blir ikke hjemme av den grunn. For 
nærmere halvparten (46 %) er en feriereise den prioriteringen 
man investerer i løpet av året.

18-35-ÅRINGERS ØKONOMISKE 
PRIORITERINGER 2019: 

Spare/investere  

1

2

3

4

5

6

7

8

Ferie i utlandet 

Hud – og skjønnhetspleie  

Innredning m.m.   

Studier høyskole/universitet   

Ny teknologi  

Ny interesse   

68 %

46 %

33 %

28 %

21 %

20 %

18 %

14 %

Leilighet/hus   
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NÅ
Ved bestilling av reise, 
hva er viktigst for 
18-35-åringer i dag? 

DA
Ved bestilling av reise, 
hva var viktigst for 
18-35-åringer tidligere? 

FERIEPRIORITERINGER



TRYGGHETS- 
SØKENDE 
INDIVIDUALISTER  
Generasjon Z og Millenials er barn av sin tid, og i digitaliseringen og 
globaliseringens era har det å reise kommet inn med morsmelken. Det 
å reise, som før var en luksus få forunt, har blitt vanlig og med det også 
reisevanene våre. 

I dag koster en flybillett noen ganger ikke mer enn en middag på 
restaurant, og å leie en leilighet via Airbnb på ferien er like vanlig som 
å bestille en charterreise. Men betyr det at pakkereisen er utdøende? 
Svaret er nei. Den moderne pakkereisen er høyt levende og relevant, 
også for 18-35-åringer. 

Det er tydelige tegn på at Generasjon Z og Millennials er, eller ønsker å 
være, individualistiske når det kommer til det å reise. Spesielt i Sverige. 
Det sier ofte at Sverige er et av verdens mest individualistiske land, noe 
som stemmer godt med Vinggruppens YouGov-undersøkelse hvor hele 
74 % av de spurte svenske 18–35-åringene oppgir at de helst setter 
sammen sin egen reise der de bestiller fly, bosted og aktiviteter separat. 
Blant de danske respondentene svarte 46 % det samme. Og blant de 
norske svarte 50 % at de helst pakker sin egen ferie.  

Det er mange fordommer når 
det gjelder hva en reisearrangør 

kan tilby, og mange er av 
oppfatningen av at det er litt 

gammeldags. Men stadig 
flere får øynene opp for at 

dagens reisearrangører tilbyr 
et mangfold av både hotell, 

fleksible reiselengder og 
reisemåter.

For å kunne imøtekomme den yngre generasjonens ønsker satses det 
stadig på nye målgruppetilpassede konsepthotell og muligheten til å selv 
kunne komponerer sin egen reise med reisearrangørene. Kvalitet er også 
et viktig parameter. 3 av 10 oppgir at de velger å reise med en arrangør 
fordi de organiserer det meste, og 44 % mener også de får bedre kontroll 
på kostnadene ved å bestille alt på samme sted. 

Så til tross for den sterke individualismen og ønsket om å ville ordne 
det meste på egen hånd, så setter mange pris på den tryggheten det 
innebærer å reise med en reisearrangør. 38 % velger en arrangør fordi 
det gir en økt følelse av trygghet om noe skulle skje på ferien, og en 
finansiell trygghet om noe skulle skje med selskapet. Reisearrangørene 
blir også en viktig aktør i disse dager hvor bærekraft og miljø diskuteres 
flittig. Nesten 4 av 10 (38 %) velger å bestille reiser med en arrangør på 
grunn av arbeidet de gjør med bærekraft.  
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PAKKEREISER I NY 
FORM – FRA 
CHARTERSELSKAP 
TIL FERIEARRANGØR
Å være lydhør og bevisst nye trender er nøkkelen for å kunne være 
en attraktiv reisearrangør både nå og i framtiden.  Generasjon Z 
og Millennials stiller, som mange andre, stadig høyere krav til både 
fleksibilitet og valgfrihet til å skreddersy reiser ut ifra egne behov. Det 
stilles også krav til kvalitet. 

Designhotell som Casa Cook og Cook’s Club er konsept som er utviklet 
med tanke på den nye generasjonen av reisende. De nye hotellene 
bygger med tanke på om travel tribes (se side XX), og her er også andre 
trender som mat, design, fasiliteter og aktiviteter viktig.   

Som en kontrast til det digitale og at vi alltid er ”på”, er det mange som 
etterspør det autentiske og det enkle, både til seg selv og til barna. 
Et av de mest tidstypiske innslagene er kanskje barneklubben på 
nyåpnede Casa Cook Chania, som går under navnet ”Montessori by the 
beach”. Her tilbys aktiviteter som overnatting i tipi-telt, miniyoga på 
stranden, matlaging hvor man lager alt fra vegatarpizza til olivenbrød og 
laging av drømmefangere og egne smykker. Trendene setter også sitt 
preg på familiehotellene Sunwing Family Resorts og O.B.C by Sunwing, 
som lanserer vegetarmenyer denne sommeren. Og til Cook’s Club lokkes 
det yngre publikum med urban stemning, design, DJ-er og streetfood.   

Å hele tiden utvikle porteføljen og produktene sine ligger i Vinggruppens 
DNA, som i dag er veldig mye mer enn bare et charterselskap. Mye av 
suksessen ligger i den kontinuerlige utviklingen av konsepthotell ut 
fra kundenes ønsker og behov samt rådende trender. Slik har blant 
annet suksesshistorien familiehotellene Sunwing Family Resorts og 
maskotene Lollo & Bernie levd videre til tross for at det er flere tiår 
siden konseptet ble lansert. På samme måte har bredden av produkter 
i porteføljen, med alt fra sol- og badereiser og storbyreiser til cruise, 
treningsreiser og fotballreiser endret inntrykket av hva en reisearrangør 
gjør og hva en pakkereise er – både nå og i framtiden. 
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