
Nytt «Museum of Literature» åpner i Dublin den 21. september

Billetter er nå tilgjengelige på nettet til det spennende og nye landemerke av en kulturinstitusjon som

markerer Irland´s verdenskjente litteraturhistorie.

Med planlagt åpning den 21. september, vil det nye og pulserende «Museum of Literature Ireland»

(MoLI) presentere landets litteraturhistorie fra tidlige fortellertradisjoner til nyere tids forfattere.

Museet ligger i det vakre georgianske Newman House i den berømte St. Stephen´s Green i byen, og har

en rekke dynamiske og engasjerende utstillinger, og det finnes ulike billettalternativer, inkludert en 50

minutters omvisning med en ekspertguide.

MoLI henter inspirasjon fra en av Irland´s mest kjente forfattere, James Joyce, og en av hans mest

sentrale kvinnelige karakterer, Molly Bloom. Museet presenterer også aktuelle litteraturarrangementer,

som bl.a. opplesninger, forestillinger, debatter og et nasjonalt program for barn.

Opplevelsen for de besøkende kompletteres

av en hyggelig utekafe i den stille og

beskyttede hagen, samt en butikk som tilbyr

det meste av irsk litteratur og håndverk.

Newman House, der muset ligger, huset

opprinnelig University College Dublin, og en

rekke kjente irske forfattere fikk sin

utdanning her, inkludert James Joyce, Flann

O´Brien, Maeve VBinchy og Mary Lavin.

Som UNESCO City of Literature, har Dublin

en mengde litterære attraksjoner, turer og

aktiviteter. For mer informasjon, besøk

www.moli.ie

Nytt polsk kultursted på UNESCO sin verdensarvliste

Under Verdensarvkomiteens møte i Baku i juli ble sju nye kultursteder skrevet inn på UNESCOs

verdensarvliste. Et av dem var det polske gruvefeltet Krzemionki Opatowskie.

Krzemionki forhistoriske gruveområde for

stripete flint ligger i fjellområdet

Świętokrzyskie i Polen, og er en samling av

fire gruvesteder som daterer seg fra den

neolittiske tiden til bronsealderen (rundt 3900

til 1600 f.Kr.).”

https://www.polen.travel/no/om-

polen/nyheter/nytt-polsk-kultursted-pa-

unescos-verdensarvliste#i

høsten 2019
Reisenyheter fra hele verden 
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Topp utstilling: Bruegel`s verden i svart og hvitt

For 450 år siden døde den flamske maleren Pieter Bruegel d.e.. Ved denne anledningen, vil Flandern

hedre denne store mesteren med en serie utstillinger. I oktober åpner hovedutstillingen i Bruegel-året, kalt

“The World of Bruegel in Black and White”, som viser hele spekteret av arbeidene til Pieter Bruegel d.e.

“på papir” (skisser og graveringer).

Kroatia tilbyr deg krystallklart vann,

sandstrender og steinete strender,

sjarmerende små kystbyer, og historiske

minnesmerker. De som elsker sjøen, kan

nyte det milde og behagelig

middelhavsklimaet, de kulinariske

spesialitetene og den rike kulturen.

Kroatia er det perfekte stedet for en

båtferie, og landet er ledende når det

gjelder utleie av båter og utstyr, opg

landet har 40 & av den globale flåten av

utleiebåter, med hele 4.378 fartøyer.

En halv million besøkende benytter denne typen utleietjenester i Kroatia i løpet av et år. Data publisert av

Maritim Affairs og transportdepartementet viser at det er registrert hele 2.862 selskaper i landet for utleie

av fartøyer og 930 av disse driver aktiv forretningsvirksomhet. 1.956 vanlige seilbåter tilbys for utleie, i

tillegg til 2.166 yachter for seiling og 256 motoryachter.

Høsten er tiden for mange fine opplevelser, og seiling er en av dem. Seilferie i Kroatia på høsten er helt

magisk, og er noe som må oppleves.

https://croatia.hr/en-GB

Dette er første gang, og kanskje også den

siste, der det brede publikum kan få

nærkontakt med den komplette samlingen av

Bruegel´s verker. Etter fire måneder, blir de

unike og fantastiske dokumentene, som er

gnaske skjøre, returnert til en trygg tilværelse

i mørket, om ikke for alltid, så i alle fall for

ganske lang tid.

Utstillingen vises i Brussel fra 15. oktober 

2019 til 15. februar 2020. 

For billetter og informasjon: www.kbr.be. For å se alle Bruegel-utstillinger og arrangementer som fortsatt 

foregår eller som åpner I tiden som kommer, klikk her.

Kroatia tilbyr deg mange høydepunkter 

https://croatia.hr/en-GB
https://croatia.hr/en-GB
https://www.kbr.be/en/
http://www.kbr.be/
https://www.flemishmasters.com/en/programme


Nye muligheter for badeferie på Island

Et nytt sjøbad har nylig åpnet på Island. Geosea sjøbad ligger rett utenfor Husavik på Nord-Island.

GeoSea ble kåret til et av de 100 mest interessante stedene i verden i 2019 av Time Magazine. Sjøbadene

åpnet i fjor og har vært ekstremt populære blant både utenlandske og islandske besøkende.

Da de boret etter varmt vann ved Húsavík i midten av forrige århundre, viste det seg å være varmt

sjøvann. Sjøvannet var for mineralrikt for å kunne brukes til husvarme, men brukes i dag i GeoSea sjøbad.

Tsjekkia er stedet for å få den beste julestemningen

Julelys, blomster, hymner, skøyteløp, festmiddager – det er en spennende tid som ligger foran oss.

Faktisk foregår det helt fra midten av november til den 6. januar. La den magiske julen i Tsjekkia spre

glede og lys i den mørke vintertiden.

Fra markedsbodene serveres det tsjekkisk mat, og det feires med å tilby tsjekkisk kultur og håndverk. Alt 

til tonene av søt julemusikk. Sett kursen for Praha, Brno eller Olomouc for å få den riktige 

julestemningen!

Julemarkedet i Praha 

30.11.2019 – 6.1.2020

Julemarkedet i Brno 

29.11.2019 – 5.1.2020

Julemarkedet i Olomouc

22.11. – 24.12.2019

Mer informasjon: https://www.linkedin.com/company/czechtourism-scandinavia-and-finland/

Her kan du nyte naturen på en unik måte.

Jordens varme sørger for at sjøen i badene

har en varm og behagelig temperatur. I

tillegg er det mineralrike vannet godt for

huden. Húsavík er mest kjent som hvalbyen.

Hovedattraksjonen er selvfølgelig hvalsafari,

ettersom sannsynligheten for å se forskjellige

hvalarter er veldig stor, blant annet de største

hvalene som blåhval, finnhval og knølhval.

www.geosea.is

https://www.linkedin.com/company/czechtourism-scandinavia-and-finland/
https://www.linkedin.com/company/czechtourism-scandinavia-and-finland/
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På oppdagelsesferd til spennende skipsvrak

Ny hjemmeside gir overblikk over skipsvrak nær Malta

Maltas turistråd har i samarbeid med Underwater Cultural Heritage Unit (UCHU) nettopp laget en

oversikt over de mange historiske skipsvrakene som skjuler seg under havoverflaten i nærheten av

Malta – deriblant det eldste skipsvraket i Middelhavet, som er 700 år gammelt, og en rekke krigsskip

fra første verdenskrig.

Alle stedene er å finne på turistrådets 

hjemmeside, men kan bare besøkes 

gjennom et av dykkersentrene UCHU 

har anerkjent til å utføre slike dykk. 

https://www.visitmalta.com/en/heritage-

malta-historic-wreck-sites

Vilnius: Velkommen til et dynamisk filmsett

Når Helen Mirren går inn i hjemmet sitt som Catherine the Great i HBO-miniserien oppkalt etter den

berømte russiske keiserinnen, er hun ikke egentlig i de faktiske rommene i det berømte Tsarskoye

Selo-palasset rett sør for St. Petersburg. Hun er i det historiske biblioteket i Vilnius i Litauen.

Dette og mange flere hemmeligheter

deles i en guide med tittelen Vilnius

On Screen.

http://vilnius-

tourism.lt/en/press2/vilnius-on-

screen/

Det er interessant lesing for den som

er interessert i hva som skjer bak

kulissene i de nyeste produksjonene

fra HBO, Netflix, National Geographic,

Sky TV og andre.

https://www.visitmalta.com/en/heritage-malta-historic-wreck-sites
https://www.visitmalta.com/en/heritage-malta-historic-wreck-sites
http://vilnius-tourism.lt/en/press2/vilnius-on-screen


Besøk Estland denne høsten

Estland er den ideelle destinasjonen for en storbyweekend hvis man ønsker seg noe litt utenom det

mest vanlige, og et sted der man kan unngå de store hordene av turister.

De besøkende kan utforske Nord-Europas best bevarte gamleby eller vandre ut I det ukjente og

oppdage en by rik på kulturminner fra Sovjet-tiden, en livlig universitetsby eller Estlands

sommerhovedstad. Det har aldri vært et bedre tidspunkt for et besøk i Estland, med gode

flyforbindelser til hovedstaden Tallinn, med en reisetid fra Oslo på bare 1 ½ time, og med tilbud om

direkteruter både fra Air Baltic og Norwegian.

En god start i arbeidet med å 

planlegge din storbyweekend i 

Estland er å ta en titt på 

begivenhetskalenderen.

event calendar!

Velkommen til Estland!

www.visitestonia.com

#visitestonia

Hva med et besøk til en undersjøisk vingård..?

Ja, du leste rett. Dette er et prosjekt noen få vingårder i verden, deriblant en på Costa Blanca, har

iverksatt. Vinflaskene heises ned i bur til tretti meters dybde og her lagres og eldes de.

Etter to års prøving har tester vist at vinen utvikler seg annerledes under vann; trykket gjør at de eldes

tidligere, dette sammen med mørket gjør at vinen oppleves myk, rund, med en mer intens rødfarge

og med et lite hint av salt.

En av de få vingårdene som kan tilby dette,

er Vina Maris i Calpe. De tilbyr mange ulike

typer besøk, et av disse er at gjestene selv

dykker ned til vinkassene, plukker en flaske

vin som deretter prøvesmakes i båten på

vei tilbake til fastlandet. Ønsker du ikke å

dykke selv, kan instruktørene gjøre dette for

dere.

Les mer her: 

http://www.vinamaris.com/Tourism.html

https://issuu.com/visitestonia/docs/09_07_simple_brochure_eng_714x155mm_3mm_bleed_prin
http://www.visitestonia.com/
https://www.visitestonia.com/en
http://www.vinamaris.com/Tourism.html
http://www.vinamaris.com/Tourism.html


Visit Malaysia Year 2020

2020 er blitt utsett til et spesielt besøksår – “Visit Malaysia 2020”, med et uttrykt mål om å nå et nivå

på 30 millioner internasjonale turistankomster til landet og en turistomsetning på RM100 milliarder.

Hovedfokus for kampanjen er økoturisme og kultur.

Logoen for turiståret reflekterer et spekter av gjenkjennelige og ikoniske elementer fra Malaysia, som

hornbiller, hibiscus og ville bregner, samt fargene fra det malaysiske flagget. Sammen symboliserer

dette mangfoldet i den malaysiske kulturen, historien, flora og fauna, samt de mange ferieopplevelsene

denne destinasjonen tilbyr.

Østerrikes favoritter i vinter

I Østerrike finnes det mengder av storslagne skimuligheter å velge på, og her finner du noe for alle!

Listen over favoritter denne vinteren er lang og variert. La deg inspirere!

Østerrike er blant de ledende i verden når det gjelder skisteder for alpint, mange av dem godt kjente

for de norske publikum, mens andre ikke er like kjente, men likevel har et godt produkt.

For å fremme flyforbindelser for å kunne

tiltrekke seg flere besøkende til landet, er det

inngått et samarbeid med ulike internasjonale

flyselskaper for å kunne lansere nye ruter til

Malaysia fra sentrale internasjonale

knutepunkter.

Tourism Malaysia iverksetter også felles

markedsføringskampanjer over hele verden for

å stimulere interessen og øke synligheten for

reisemålet.

https://www.malaysia.travel/en/intl

St. Anton Sölden, Kitzbühel, 

Saalbach, Schladming, Bad 

Gastein – kjente navn for de 

fleste, men det finnes mange 

flere.

Mer informasjon finner du har: 

https://www.austria.info/se

© Österreich Werbung/ Peter Podper
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Sri Lanka – et land fullt av overraskelser

Strender badet i gyllen sol, pittoreske småsteder, frodig og grønn vegetasjon – en kompakt øy med alt

det naturen kan tilby, en tradisjonsrik kultur og en rik historie som går flere tusen år tilbake i tid, et rikt

dyreliv som kan oppleves på nært hold, et kjøkken med krydder som stimulerer smaksløkene - og

mye mer.

Alt dette inngår i det mangfoldet Sri Lanka kan tilby de besøkende. Og med de relativt korte

avstandene, kan du også oppleve mye av dette på en og samme dag. Sri Lanka er dessuten en

helårsdestinasjon som kan besøkes når som helst.

La krigeren i deg få utfolde seg i Ras Al Khaimah i november!

Verdens mest spennende hinderløype er tilbake, og denne gangen foregår konkurransen I Midt-Østens

opplevleseshovedstad – Ras Al Khaimah i De Forente Arabiske Emirate! Beskrevet som en av de mest

unike og egnede lokasjoner for å være vertskap for et slikt hinderløp, ønsker Ras Al Khaimah

velkommen til Desert Warrior Challenge, som er en konkurranse der hver enkelt “kriger” får testet sin

fysiske styrke, mentale tøffhet, lagarbeid og sin form generelt sett.

Meld deg på her:  https://www.desertwarriorchallenge.com

Sri Lanka er også kjent som «Land of

Smiles», med en gjestfri og vennlig

lokalbefolkning, som ikke går av veien

for å hjelpe om det trengs.

Enten du vil nyte livet med fersk

kokosmelk på stranda, lete etter

spennende fotomotiver i naturen eller

ha en aktiv ferie på andre måter – Sri

Lanka har alltid et tilbud som passer for

deg.

Finn ut mer på www.srilanka.no eller 

www.srilanka.travel

Ras Al Khaimah vokser raskt som en 

spennende destinasjon for de 

opplevlesessøkende. Destinasjonen kan 

tilby verdens lengste zipline - Jebel

Jais Flight – blant flere andre aktiviteter 

på din ønskeliste. 

For å finne ut mer, besøk

www.rasalkhaimah.ae.

https://www.desertwarriorchallenge.com/
http://www.srilanka.no/
http://www.srilanka.travel/
http://www.srilanka.no/
http://www.rasalkhaimah.ae/
https://www.desertwarriorchallenge.com/


Tobago: Noe utenom det vanlige – klar til å bli utforsket

Krystallklart vann, frodig regnskog og endeløse sandstrender – alt dette er innen rekkevidde og venter

på at du skal komme. Ta en titt på vår #101ReasonsTobago med et stort utvalg av ting å gjøre og se

over hele øya. Vi kan love deg virkelig uberørte og uoppdagede øyeblikk.

Tobago har den eldste beskyttede regnskog av sitt slag på den vestlige halvkule. Under baldakinen

kan du finne bortgjemte bassenger, majestetiske fossefall og et kongerike av fargerikt dyreliv. Her kan

du vandre eller sykle rundt – pass bare på å stoppe for å beundre noen av de 230 fugleartene.

Tobago´s spektakulære kystlinje tilfredsstiller behovet til enhver strandlekser. Lev ut dine drømmer om

en øde øy ved Englishman´s Bay, få en smakebit av det lokale livet ved Pigeon Point Heritage Park

eller nyt de fantastiske mulighetene for dykking og snorkling langs kysten. Valget er ditt.

Tobago har en helt enestående kulturhistorie og det er en smeltedigel av smaksretninger med

påvirkning av afrikanske, asiatiske, kreolske og europeisjke smaker og delikatesser – virkelig en

“Jorden rundt” reise på din tallerken. Få dine smaksløker til å danse med krabbe I curry eller

dumplings, eller hva med dagens ferske fangst? Bli med oss til en av øyas mange livlige musikalske

gatefester. I Tobago deler vi gjerne vår kulturhistorie med deg.

Kommer dere som par? Kanskjen dere er

nygfute eller i ferd med å bli det? Den

fantastiske naturen og omgivelsene på Tobago

danner et perfekt bakteppe for hyggelige

opplevelser sammen. Stjel et kyss i det magiske

vannet i Nylon Pool eller ta et bilde sammen

under ett av fossefallene i regnskogen.

Besøk vår webside for å bli enda mer inspirert

www.TobagoBeyond.com

Tyskland feirer 30-årsjubileet for Berlinmurens fall

Den 9. november 2019 er det 30 år siden DDR åpnet grensene til Vest-Tyskland. Forbundsregjeringen

markerer jubileumsåret for det historiske øyeblikket med en ukelang festival i Berlin og flere aktiviteter

på landsbasis. Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) deltar i feiringen med informasjonskampanjen

«Reiselandet Tyskland – 30 år etter murens fall».

I årene etter murens fall utviklet turismen seg i Tyskland til å bli en betydelig økonomisk faktor og

bidrar i dag med sine over 105 milliarder euro, til rundt fire prosent av landets bruttonasjonalprodukt

og står for over tre millioner arbeidsplasser. I anledning 30-årsjubileet lanserer DZT en

informasjonskampanje med samarbeidspartner HanseMerkur. Kampanjens strategiske målsetting

utover å minnes det historiske øyeblikket, er å gi partnere i de 16 delstatene en offentlig plattform hvor

de kan presentere sine produkter eller utviklinger rettet mot turisme og dermed formidle en

representativ oversikt over turisttilbudet i Tyskland, som har vokst drastisk i løpet av de 30 årene etter

murens fall.

https://www.visittobago.gov.tt/go-beyond
http://www.tobagobeyond.com/
https://www.visittobago.gov.tt/


30-årsjubileet til murens fall, den påfølgende gjenforeningen og slutten på den kalde krigen feires i

hele Tyskland med mange prosjekter og initiativer. Berlin markerer hendelsen med en ukes festival fra

4. til 10. november, hvor man kan oppleve over hundre arrangementer på syv lokasjoner som spilte

en sentral rolle i den fredelige revolusjonen.

For de som ønsker å gå langs den tidligere muren som delte Berlin i to, er det utviklet en Augmented

Reality-app som gir deg muligheten til å gjennom telefonen oppleve livet langs Berlinmuren slik det

så ut før.

Mer informasjon om arrangementer i forbindelse med jubileet finner du her.

Israel setter nye rekorder når det gjelder turisme

Bestillingene på de israelske hotellene når stadig nye rekordnivåer. Samtidig pågår store

satsinger innen turistsektoren i landet, inkludert bygging av en rekke nye hoteller.

Turistsektoren har økt markant i løpet av 2018 i Israel, da 4,1 millioner turister besøkte landet, noe

som er en økning på 14 % i forhold til foregående år, selv om også det var et rekordår. Økningen kan

forklares med en stor ekspansjon av direkte flyforbindelser til Israel, i tillegg til ulike aktiviteter knyttet

til 70-årsjubileet for staten Israel, noe som tiltrakk seg mange turister.

Den største økningen av hotellovernattinger

ble oppnådd i Jerusalem, der økningen var

på hele 10 %, og i Tel Aviv økte antallet

hotellnetter med 7,2 %. Den siste tiden har

13 nye hoteller åpnet i Israel, og ytterligere

50 hoteller kommer til å åpne i løpet av den

nærmeste tiden, noe som tilsammen

kommer til å øke antalet hotellsenger med

10 000.

https://israel.travel/

DZT har engasjert internasjonale

influensere som reiser på tur i

Tyskland fra juli til september og

dokumenterer sine inntrykk med

emneknaggen

#Germany30reunified

Kampanjens innhold kan følges

på DZTs Instagram-konto og

andre sosiale medier, på

www.germany.travel og i

influensernes egne kanaler.

https://www.visitberlin.de/en/events-30th-anniversary-fall-of-the-wall
https://www.kulturprojekte.berlin/en/project/30-jahre-friedliche-revolution-mauerfall/
https://mauar.berlin/en/
https://www.visitberlin.de/en/events-30th-anniversary-fall-of-the-wall
https://israel.travel/
https://israel.travel/
http://www.germany.travel/


Togreiser; en avslappende og morsom måte å utforske Storbritannia på

Å reise med tog er en av de mest naturskjønne og avslappende måtene å oppdage Storbritannia på. Et

raskt og hyppig jernbanenettverk betyr at nesten alle områder av Storbritannia lett kan oppdages med

tog og offentlig transport. BritRail Pass er et kostnadseffektivt og fleksibelt togpass som dekker hele

Storbritannia (med unntak av Nord-Irland), og som tilbyr reiser både under høysesongen, men også

off-season.

De fleste togene har omfattende fasiliteter om bord; ladepunkter og WiFi, som gjør det enklere å være

på nett.

Les mer på 

https://trade.visitbritain.com/destination

-uk/explore-britain-by-train/ eller 

besøk vår nettbutikk for å kjøpe ditt 

BritRail

Pass: https://www.visitbritainshop.com

/nordics/travel-and-transport/britrail-
passes/#filter-area

Kommende begiveheter

23. september 2019

Seychelles Islands Roadshow

Presentasjon og workshop med utvalgte samarbeidspartnere fra Seychellene

Tid: Mandag 23. september 2019 kl. 17.00-20.30

Sted: TBA, Oslo

Informasjon /påmelding: pia@target-tourism.dk

25. september 2019

Plateau International presentasjon og workshop

Treff representanter fra luksushoteller på Maldivene, Zanzibar og i Vietnam, samt cruisetilbud i Asia

og Egypt, i tillegg til DMCs i Mexico, Indokina, Hellas og Portugal med flere.

Tid: Onsdag 25. september 2019 kl. 17.00

Sted: Hotel Amerikalinjen, Jernbanetorget 2, Oslo

Informasjon: One Of You lena@oneofyou.se 

9. oktober 2019

Sri Lanka og LOT Polish Airlines

Presentasjon av Sri Lanka som reisemål og av LOT Polish Airlines nye rute til Colombo

Tid: Onsdag 9. oktober 2019 kl. 17.00-19.00

Sted: Sri Lankas Ambassade, Sjølyst plass 2, Oslo

Informasjon /påmelding: business@srilanka.no

https://trade.visitbritain.com/destination-uk/explore-britain-by-train/
https://www.visitbritainshop.com/nordics/travel-and-transport/britrail-passes/#filter-area
https://trade.visitbritain.com/destination-uk/explore-britain-by-train/
mailto:pia@target-tourism.dk
mailto:lena@oneofyou.se
https://asbconsult.no/bransjekalender/business@srilanka.no


23. oktober 2019

Costa Brava og Spansk Matkultur

Spennende event med informasjon og matlaging sammen med spanke partnere

Tid: Onsdag 23. oktober 2019 kl. 17.00-21.00

Sted: Matkurs.no, Stockholms gt. 8, Oslo

Informasjon /påmelding: arne@asbconsult.no

19. november 2019

Inspired by Iceland

Presentasjon og bransjeworkshop med et antall spennende aktører fra Island

Tid: Tirsdag 19. november 2019 (tidspunkt kunngjøres senere)

Sted: Islands ambassaderesidens, Langviksveien, Oslo

Informasjon /påmelding: oddny@promoteiceland.is

23. januar 2020

TravelMatch 2020

Den årlige B2B workshopen for utgående trafikk fra Norge.

Tid: Torsdag 23. januar 2020 kl. 08.00-18.00.

Sted: Oslo Kongressenter, Oslo

Informasjon/påmelding: www.travelmatch.no

25. & 26. januar 2020:

Utforsk Verden

Publikumsarrangement for reiser ut av Norge; utstilling og seminarer.

Tid: Lørdag 25. og søndag 26. januar kl. 10-17.

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo.

Informasjon: www.utforsk-verden.no.

For oppdatering, følg med på: https://asbconsult.no/bransjekalender/
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