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• Store reisearrangører/OTA:
• Ikke avbestillinger enda (ikke høysesong)– så 

litt tidlig å si hvordan situasjonen vil påvirke 
reiselyst/mønster

• Antar at Øst- og Sentral Europa vil påvirkes i 
større grad enn Vest- og Sør Europa

• Skandinavia kan påvirkes av to grunner:
• Nærhet/dele grense med Russland
• Turprogram Skandinavia ofte kombinert med 

Russland/Baltikum, som nå tas ut – og kanskje 
blir mindre populære

• Flyruter fra Asia, som nå ikke kan fly over Russisk 
flyrom vil påvirke
• Dyrere flypriser
• Muligheter for færre avganger

Situasjonen i Ukraina



•

• Interessen for å reise internasjonalt er økende nå 
i 2022. Forbudet med utenlandske reiser som har 
vært under pandemien, forventes å fjernes. 

• Det er mange motstridende meldinger i disse 
dager. Det er også skrevet artikler om at 
myndighetene nå vurdere å gradvis åpne 
grensene, etter den suksessfulle opplevelsen 
med OL. 

• I forhold til før pandemien, er det en forsterket 
interesse til Norge. Norges innsats og 
medaljefangst i OL har vært med på å øke 
interessen for Norge som reisemål

• Mai til oktober er perioden de fleste tenker på 
Norge som reisemål, med sommersesongen som 
absolutt «peak»

Kina
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• Det pågår nå smitteutbrudd i ulike regioner av Kina, 
som fører til at reise mellom regioner er strengt og 
medfører karantene når de skal hjem igjen

• Null smitte policyen har ført til lite immunitet i 
befolkningen, så det vil være krevende å åpne for 
innreise til Kina, og utreise, så lenge denne policyen 
opprettholdes

• Akkurat nå er kongressen i Kina samlet, og i den 
forbindelse skal landet fremstå som at det hersker 
full orden. Når denne samlingen er over, kan man 
anta at landets policy kan endres mtp
smitterestriksjoner

• Det utstedes per nå ikke turistvisum ut fra Kina. 
MEN: Today (16/3), we received the news that Chinese 
government will ease the anti-pandemic measures a little 
bit which gave the market a lot of expectations of 
possible opening-up of the borders in the future
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• Siden utenlandsreiser ikke er tillatt enda, er det 
vanskelig å si noe om endring i reisemønster 
internasjonalt. Men vi har gjennom pandemien 
sett følgende endringer på innenlandsreiser:
• Økning i korte ferier til nærliggende regioner
• Ønske om mer innhold/fler opplevelser når de 

reiser på ferie
• Flere reiser individuelt eller med familie – ikke i 

gruppe

• Det forventes at disse mønsterne også vil følges
internasjonalt, i alle fall i starten av den “Post 
pandemiske æraen”

Kina 
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• McKinsey:
• outbound leisure travel will likely be slow to 

return. 
• To travel internationally, the Chinese consumer 

wants to see close to zero COVID-19 cases in 
the destination country (86 percent rated this 
as a top 3 factor). 

• The second most important factor for Chinese 
travelers is the removal of quarantine in China 
upon return (84 percent).

McKinsey “outlook for China tourism 2022”
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• visiting cultural or historical sites has increased 
from 39 percent to 44 percent

• Outdoor scenic destinations remain the most 
popular

• Emotional satisfaction is becoming increasingly 
important

• travelers wish to learn something new or have a 
transformative personal experience during their 
leisure trips.

McKinsey “outlook for China tourism 2022”

Kina
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• Markedet er delt:
• High end forbrukerne er villige til å betale mye for 

ekstraordinære opplevelser og tjenester. Men de 
må se at dette er verdt å betale ekstra for

• Middelklasse forbrukerne ser etter “best value” –
så prisen er ikke det mest essensielle når det 
kommer til beslutningsfasen, men de ønsker
supertilbud (“good bargains”)

• Volum markedet er der, og er fremdeles stort. 
Men her er det ikke samme kvalitet som før

Kina 
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• Med restriksjoner om kun innenlandsreiser i to år, 
er det tydelige signaler på at indere nå vil reise 
internasjonalt, og fortsette på sin «Bucket liste»

• Ingen frykt for å bli smittet på reise
• Undersøkelser viser at 75% vil bruke mer penger på 

reiser/ferier i 2022 enn de har de siste 5 årene
• Norge er «hot» da vi har masse av plass, oppfattes 

som trygt, og med et godt helsevesen
• Den norske kysten, fjordene, nordlys har økt 

interessen for Norge
• Reiseperioder til Norge

• april-juli: kjøligere klima i Norge, og sommerferie
• Medio desember- primo januar: Jul og skoleferie
• November- mars øker i popularitet pga nordlys og 

vinteraktiviteter

India
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• Trender
• Bestemmer seg nærmere avreise dato
• Økt lengde på reisen, noe som fører til flere 

overnattingsdøgn
• Undersøker mer i forkant av turene, og ønsker 

mer personlige opplevelser – komme tettere 
på

• Privat transport, både for individuelle og små 
grupper

• Ønsker mer enn å se bare de store byene: 
natur, wellness, lokal sunn mat

• Indiske reisende og reisearrangører har for 
første gang satt fokus på bærekraftige 
opplevelser/reiser

• Lengre opphold fører til ønske og behov for 
flere aktiviteter og lokale/autentiske 
opplevelser

India 2
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FOTO: STB India

• Delhi: 2
• Mumbai: 9
• South India: 4 [3 Bangalore / 1 Chennai]

12 av deltakerne er eiere/director/beslutningstakere
3 deltakere er senior managers / influence product directly and final 
decision makers 

De jobber alle med leisure og “luxury experiences” 
Thomas Cook / SOTC / TKWS har også leisure gruppe turer
Harvey Bonvoy selger også bryllupsturer og MICE

A Travel Duet og Harvey Bonvoy - deltok i 2017
LetsGoTrvl deltar for første gang, men deltaker har jobbet for Yatra.com

8 deltakere er på NTW for første gang

Deltakere NTW
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• Japanske myndigheter har satt reiserestriksjoner 
ut fra nivå: Reiser utenlands er nå på nivå 4 av 5. 
Europa er level 3, som indikerer – ikke lov å reise 
dit. Ved level 2 kan man reise (i dag er dette New 
Zealand, Australia, Thailand). Europa forventes å 
komme på level 2 i april/mai

• Mest sensitive marked mtp krig. (Japan har en 
nesten åttiårig territorial konflikt med Russland, 
så situasjonen i Ukraina oppfattes med stor 
bekymring.) Så det antas ikke at Japanere vil 
reise til Europa før etter sommeren (sept/okt)

• Finnairs flyvninger mellom Helsinki og Japan, 
som før tok 9,5 time – tar nå 14 timer

• Europa er fremdeles på ønskelisten. Og 
kostnader har kanskje ikke like mye innvirkning 
på reisemål som før

Japan
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• Trender
• Ikke noe skifte fra gruppe til FIT turer. Men 

gruppene vil bli mindre (max 20 pax). Årsak til 
at gruppeturene vil fortsette, er at majoriteten 
som reiser til Europa, er 60+, og disse trenger 
reiseleder pga språk

• Vil se en økning også på FIT, pga nye apper etc
– men dette er yngre reisende

• AdHoc grupper vil komme i gang før package
tours turene. 

• Natur destinasjoner vil se en økning: Sveits, 
Skandinavia 

• Nøkkelord: helse, sikkerhet, natur
• Mer mono reiser, fordi folk er engstelige over å 

bevege seg mellom landegrenser pga
restriksjoner

Japan
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• Hanjin starter charterflyvninger til Norge fra slutten 
23.juli til august (hver lørdag)

• 7 dagers innreisekarantene fjernes fra 21.mars for de 
som kan vise papirer på vaksinering. 

• Mode is organizing Norway Program for start from   
May for 7 night 9 days. 4 nights in Norway  the rest     
for Finland and Sweden as they use Finnair flight. At 
moment they plan twice weekly, into two different     
routes, but once they fix the flight and schedule

• Koronasituasjonen er fremdeles utfordrende i Korea, 
med   antallsbegrensinger ved sosiale samlinger og
forkortede åpningsider. Et lyspunkt er dog at Sør-
Korea fra 1. april åpner for karantenefritak ved
innreise for personer med tre doser.

• Med nyhetene (11/3) om at innreisekarantene
fjernes fra 21.mars, gikk Mode Tour ut samme dag
med beskjed om at Norgesprogrammene vil selges fra
mandag (14/3). 

Sør-Korea
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• Større interesse for å reise igjen. Det som holder 
igjen nå, er restriksjonene når de kommer hjem 
igjen, samt frykten for å bli smittet når de er på 
reise

• Før pandemien, var tallene på veldig god vei opp 
– spesielt på vinteren (se tabell neste side)

• 2022 forventes litt kortere reiser, 5-6 timer
• Trender:

• Mer fokus på helse og sikkerhet – hvordan 
dette blir i varetatt, enn spørsmål om pris 

• April, oktober, og vintermåneder

Thailand
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• Så i vinter en økt reiseinteresse generelt etter 
innføring av «Vaccinated Travel Lane» samarbeid 
med 25 land
• Norge var ikke på den listen, og det bremset 

litt reiseinteressen mot Norge nå i vinter

• Familier med barn er restriktive mot å reise, da 
barn/unge i Singapore per nå ikke er vaksinerte

• Norge er attraktiv destinasjon å reise til på 
vinteren, med snø, kulde og nordlys – noe som er 
helt annerledes enn hva de opplever i eget land.

• At Norge nå har gått bort i fra 
innreiserestriksjonene oppleves som positivt, og 
vil gjøre neste vinter mer aktuell å vende blikket 
mot Norge igjen.

Singapore
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B2B Aktiviteter 2022
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