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Fler turister besöker Nyköping
Från januari – augusti 2012 övernattade en procent fler turister i
Nyköping jämfört med förra året. Totalt för hela Sörmland minskade
dock antalet gästnätter med fyra procent under samma period.
– Den positiva trenden för Nyköping fortsätter, både när det gäller antalet gästnätter och
besökare i våra Turistbyråer, berättar Linda Kroon Keski Kungas, chef för Kommunservice.
Turistbyråerna i Nyköping kontaktas via webb, telefon, e-post och personliga besök. Under
perioden januari - augusti i år hade Nyköpings turistbyråer 260 000 kundkontakter. Av dessa var
cirka 33 000 personliga kontakter över disk. Ökningen av antalet besök till Turistbyråerna blev
43 procent jämfört med förra året.
I juli månad ökade antalet kundmöten med nästan 20 procent från föregående år.
Ökningen av antalet personer som söker information om Nyköping visar sig på
nykopingsguiden.se. Antalet besökare på webbplatsen har nästan fördubblats under de första
sex månaderna av året i jämförelse med 2011.
Under perioden januari – augusti var Nyköpings hotell, stugbyar och campingplatser belagda
med 50 procent. Det är något högre än riksgenomsnittet som ligger på 49 procent.
Den vanligaste turisten som kommer till Nyköping är svensk. Närmare 50 procent av antalet
övernattande turister är svenskar, därefter kommer Tyskland med 12 procent. Storbritannien
kommer på tredje plats följt av Spanien och Italien.
Nyköpings turister söker främst aktiviteter för dagen eller för en helg. De vill ha tips på bad,
cykelturer, vandringsleder och besöksmål som passar för både barn och vuxna och besöka
Nyköpings stadskärna, se vackra platser, uppleva havet och naturen och få tips på restauranger
för kvällen.
Varje år sammanställs en ekonomisk rapport över de ekonomiska effekterna av turismen.
Rapporten för Nyköpings resultat 2012 presenteras i april 2013.
Frågor om turistsommaren i Nyköping kontakta,
Linda Kroon Keski Kungas, tfn 0155 – 24 82 33.

