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Swanson’s Idéhandbok 2017
Vår nya Idéhandbok för resor till Nordamerika är nu klar. Omisskännligt
omslag och den mest omfattande Amerikakatalogen vi gjort hitintills.
Givetvis finns våra välkända rundresor med svensk guide, numera 16 olika
turer, men som vanligt även massor av olika paket och byggstenar för att
kunna skräddarsy Amerikaresan.
”I takt med än mer flygkampanjer och lockpriser med avskalat innehåll går
Swanson’s i motsatt riktning. Vi satsar på mer information, fler kompletta
arrangemang och mer service av svenska guider”, säger Tommy Swanson,
ägare och VD sedan starten. ”Tryggt och bekvämt oavsett om man vill ha
allt färdigplanerat eller skräddarsytt”.

Nyheter
Vi har arrangerat resor till Nordamerika i snart 40 år och täcker in det mesta. Trots detta finns ett antal
nyheter varje år.



Rundresa Florida
Ett av svenskarnas populäraste resmål i Amerika. Nu som först kommer en renodlad rundresa med
svensk guide som täcker in det mesta av Florida.



Rundresa Östra Kanada
Kanada har blivit allt mer prisvärt och populärt. Vi har sedan tidigare en omfattande rundresa i Kanada
som även inkluderar en veckokryssning till Alaska. Nu kommer en 11-dagars tur i östra Kanada.
Trevliga storstäder, vacker natur och många kontraster.

 Nashville/Memphis
Dessa musikstäder lockar alltmer. Nu fler sidor i katalogen och större utbud. Nytt paket med flyg, bil,
sju nätter på hotell och entré till Graceland, Grand Ole Opry House, Johnny Cash Museum, Country
Music Hall of Fame, RCA Studio B m.m.
 America the Beautiful
Att bila är bästa sättet att uppleva Amerika, men valet av platser kan vara svårt. Amerikas nationalparker
omfattar det vackraste av landet och nu kan vi erbjuda ett entrépass till samtliga parker, America the
Beautiful.
Tryggt med Swanson’s
Det är tryggt på alla vis att resa med Swanson´s. Naturligtvis välplanerat och baserat på kunskap, men
även att vi har paket (bl.a. startpaket) med svensk färdledare i New York, San Francisco och Los
Angeles. Dessutom har alla resenärer som köper flyg och minst fyra hotellnätter via oss tillgång till
svensk telefonservice.
(forts.)
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Aktuella trender
Utifrån de senaste månadernas försäljning kan vi bl.a. se följande trender;
Hawaii - Mycket stor efterfrågan.
Florida - Har ökat markant sedan SAS nya flight till Miami startat. Vi har än fler sidor i katalogen och
fler hotell. Paket och skräddarsytt
Kalifornien - Västkusten och att bila i vacker och dramatisk natur fortsätter att vara populärt. Vi har
cirka 35 färdigplanerade bilpaket och skräddarsyr naturligtvis också. Vi kan västkusten! En viss
förskjutning till Los Angeles som gateway över San Francisco.
New York - Efter en nedgång i antalet bokningar har New York ökat igen. Obs! Vi har svensk guide,
transfer och sightseeing varje vecka.

Med vänliga hälsningar
SWANSON’S TRAVEL

För mer information kontakta Tommy Swanson, 0479-144 35, tommy@swansons.se.

Swanson’s är en researrangör specialiserad på resor till Nordamerika. Företaget grundades 1978 av Tommy
Swanson, som även idag äger och driver företaget. Vi har marknadens mest omfattande program till Nordamerika.
Vi skräddarsyr resor och har färdiga paketresor. Rundresor med svensk guide till Nord- och Sydamerika.
Huvudkontoret i Osby, Fort Swanson, är byggt i västernstil och här finns cirka 23 anställda.
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