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Nakhon Si Thammarat-provinsen – et 

urørt paradis med storslått natur og 

kultur 

 

Nakhon Si Thammarat-provinsen er et sjarmerende 

alternativt reisemål langt unna de travleste 

turistområdene. Provinsen ligger sør i Thailand og 

har en lang kystlinje langs Siambukten med lange 

vakre strender, frodige uberørte skoger og en 

markant kulturarv. Nakhon Si Thammarat (eller 

bare «Nakhon») er virkelig en skjult perle for 

natur- og kulturelskere.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinsens historie kan spores tilbake til det andre 

århundre og regnes som et religiøst og kulturelt 

sentrum for det sørlige Thailand. Men det er ikke 

historien og kulturarven som i første rekke 

tiltrekker seg skarpsindige gjester – det er heller 

den uberørte naturen og det vakre landskapet. 

Nakhon er fortsatt et kulturelt sentrum, blant annet 

med skyggespill, variert tempelarkitektur og flere 

dusin fredfulle og vakre strender.  
 

Nakhon er et sted med et spekter av perfekte 

strender; et skjult paradis, langt unna støyende 

natteliv og stressende shopping. Her finner du også 

spennende naturopplevelser, inkludert et rikt liv i 

havet, som de kjente roas delfinene. Området har 

også en rik kulturarv, med gode muligheter for å 

oppdage mer av buddhismens historie. Her finner 

du også noen av de mest interessante templene, 

som Wat Phra Mahathat, som har en mer enn 

1.000 år lang historie. 

Det er mange transportmuligheter for å komme til 

Nakhon, med hyppige avganger fra Bangkok, og du 

kan benytte både buss, tog, fly, samt kjøre med 

egen bil gjennom et spennende landskap. 

www.tourismthailand.com  
 

 

 
 

 

Zagred kåret til det beste stedet å besøke 

av Lonely Planet 

 
Den kroatiske hovedstaden Zagreb, topper Lonely 

Planet  sin liste ”2017 Best in Eiurope”, og juryen 

roser byen for å være både kosmopolittisk og 

genuin. Med tanke på den nyåpnede flyplassen, har 

det aldri vært rimeligere og lettere å komme hit. 
 

”Fra kulturelle eventyr til spektakulære naturopplevelser, 

har Europa et tilbud til alle reisende”, sier sjefsreaktør 
Tom Hall i Lonely Planet, og forklarer hvorfor Zagreb 

inntar førsteplassen. ”Listen over Europas beste 

destinasjoner baserer seg på omfattende innsamlet 

materiale fra ulike destinasjoner over hele 

kontinentet, med fokus på steder som tilbyr noe 

nytt, spennende og uoppdaget; noe som gjør 

stedet verdt et besøk. Zagreb topper listen fordi 

byen innfrir alle disse kravene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroatia er for tiden en av de mest populære 

destinasjonene i Europa. Mange reiser direkte til de 

populære badestedene, noe som innebærer at de 

går glipp av et besøk i byen med et pulsernde 

Reisenyheter fra hele verden 
 

Nyhetsbrev – sommeren 2017 

http://www.antor.no/
mailto:info@antor.no
http://www.tourismthailand.com/
http://news.cision.com/no/tourism-authority-of-thailand/r/nakhon-si-thammarat-provinsen---et-urort-paradis-med-storslatt-natur-og-kultur,c2169705
http://www.infozagreb.hr/&lang=en


kulturtilbud, et enormt spekter av tilbud på mat og 

drikke, og som nå er lettere å nå enn noengang.” 
 

Les mer om Zagreb her:  

http://www.infozagreb.hr/&lang=en  
http://www.lonelyplanet.com/best-in-europe 
 

 
 

Filippinene har verdens hyggeligste øyer 

 

Filippinene er kjent for sitt hyggelige folk, og nå 

kan landet med de 7107 øyene skryte av å være 

hjem for verdens fire hyggeligste øyer. Det synes 

leserne av det engelske reisemagasinet 

Travel+Leisure, som i forbindelse med deres årlige 

«World’s Best Awards» har spurt leserne sine om 

råd for bl.a. kåringen av verdens hyggeligste øyer. 

Som det eneste landet har Filippinene flere øyer 

representert på topp 15 – og landet har i tillegg 

kapret de fire øverste plassene på listen.  På 

førsteplass ligger Palawan, som er kjent for sine 

turkisgrønne laguner og utallige kalksteinsfjell. Øya 

har av mange reisemedier og ved flere anledninger 

blitt kåret til verdens beste øy. Andreplassen går til 

Cebu, en tidligere spansk koloni og som i tillegg til 

flotte historiske bygninger kan skryte av en utrolig 

hyggelig og hjelpsom lokalbefolkning.  
 

På tredjeplassen ligger Luzon, den største øya på 

Filippinene. På Luzon finner du både hovedstaden 

Manila og fargerike korallrev og frodige grønne 

rismarker. Fjerdeplassen gikk til den lille filippinske 

ferieøya Boracay, som bl.a. er kjent for sine hvite 

sandstrender. www.tourism.gov.ph  
 

 

 

Ta med sykkelen din på ferie i Tsjekkia 

 

Sommeren er uten tvil det perfekte tidspunktet for 

sykkelturer og oppdagelse av nye og uutforskede 

steder. Ta sykkelen og utforsk spennende 

arkitektur i Tsjekkia. De spesielle sykkelveiene går i 

området mellom Praha og Brno. Utforsk den godt 

bevarte gotiske kirken St. Barbara i den UNESCO 

listede byen Kutna Hora, festningen Pernstein og 

pilgrimskirken St. John of Nepomuk, bygget av 

Santini. Legg til pittoreske småbyer med 

bindingsverkshus med velbevarte historiske sentra, 

som Policka og Hlinsko.  

 

Denne sykkelturen er klassifisert som moderat – 

for alle typer syklister.  

www.czechtourism.com 
 
 

 
 

Festival – sesong i Latvia 

 

Latvia´s begivenhetskalender nærmest koker over 

av spennende festivaler denne sommeren: 
 

International Early Music Festival; 5.-8. juli. 

Arrangemeter finner sted i Rundale Palace og i 

mange middelalderkirker I Riga. Denne festivalen 

innebærer en feiring av verkene til Vivaldi, Purcell, 

Händel og andre musikklegender. 
 

Positivus; 14.-16. Juli. 

Et stort antall scener er utplassert i et stort 

skogkledd parkområde ved kysten, og noen av 

årets headlinere er artister som Pixies, Ellie 

Goulding, Alt-J og The Lumineers. 

 

 
 

 

 

http://www.tourism.gov.ph/pages/default.aspx
http://www.czechtourism.com/home/
http://www.infozagreb.hr/&lang=en
http://www.lonelyplanet.com/best-in-europe
http://www.tourism.gov.ph/
http://www.czechtourism.com/
http://www.latvia.travel/en/page/whats-latvia


Saulkrasti Jazz; 17.-22. juli. 

Denne ikoniske festivalen kan i år feire sitt 20 års 

jubileum, der den arrangeres i den sjarmerende 

feriebyen Saulkrasti, bare en kort kjøretur fra Riga. 

http://www.latvia.travel/en/page/whats-latvia  

 

 

Fly luftballong over Vilnius i sommer! 

 

Vilnius er en av få europeiske byer som det er lov å 

fly over med varmluftsballong. I perioden fra april 

til oktober har du mulighet til å se den UNESCO-

listede gamlebyen i Vilnius fra et fugleperspektiv. 

Om du er glad i historie så kan du glede deg over 

at luftballongpiloter er gode historiefortellere!  
 

Start gjerne flyturen en time før soloppgang, da får 

du muligheten til å oppleve morgenens første 

solstråler når sola stiger opp over horisonten.  
 

Følg Opplev Litauen på Facebook for mer 

informasjon: https://www.facebook.com/besoklitau

en/?fref=ts 

 

 
 

Den internasjonale festivalen «Vikinger 

fra Truso i Elblag» 12. – 14. august 

 

Det viser seg at folk fra Polen ikke trenger å reise 

til Skandinavia for å møte en ekte viking ansikt til 

ansikt. De kan bare komme til Kornlagerøya 

(Wyspa Spichrzów) i Elbląg i Warmia-Masuria-

provinsen og sette seg i tidsmaskinen som tar dem 

1000 år tilbake i tid.  
 

Denne tidsmaskinen er den internasjonale 

festivalen kalt “Vikinger fra Truso i Elbląg”, som 

arrangeres hvert år og som har som mål å fremme 

kulturarven fra den tidlige middelalderen, og å vise 

ulike sider ved livene til de legendariske 

innbyggerne i Truso. 

 
https://www.polen.travel/no/nyheter/den-internasjonale-

festivalen-vikinger-fra-truso-i-elblag”-12-–-14-

august?utm_source=newsletter&utm_campaign=viking-

Elblag 

 

Estland – reisemålet for mat, natur og 

spa! 

 
De lokale smaksretningene har hentet inspirasjon 

både fra våre naboland og fra internasjonale 

smaksretninger, som det franske kjøkken.  
 

Internasjonal og fusion gourmet mat kan nytes til 

svært gunstige priser i Estland, noe som gjør dette 

til en foretrukken destinasjon for matelskere. Et 

virkelig gourmet festmåltid med fem retter i Tallinn 

kan koste omtrent det halve av hva en middag ville 

koste i de fleste andre europeiske hovedsteder.  
www.visitestonia.com/en/why-estonia/introduction-to-
estonian-cuisine 

Tips for naturelskere. Et stort trekkplaster året 

rundt, er de mange våtmarksområdene. Estland 

har et slags magisk skjær fra en annen verden, noe 

som understrekes av de mange folkeeventyrene fra 

den lokale villmarken.  
www.visitestonia.com/en/why-estonia/itinerary-for-
nature-wanderer 
 

Estland´s kjærlighet til det ekte og lokale, stopper 

ikke ved mat og natur. Det omfatter også f.eks. 

urter, algr og andre vekster som finnes i landets 

skogområder, sletteland og langs kysten. Velvære 

www.visitestonia.com 

https://www.facebook.com/besoklitauen/?fref=ts
https://www.polen.travel/no/nyheter/den-internasjonale-festivalen-vikinger-fra-truso-i-elblag”-12-–-14-august?utm_source=newsletter&utm_campaign=viking-Elblag
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http://www.visitestonia.com
http://www.visitestonia.com/


og skjønnhet er viktige elementer. Opplev den 

unike spa-behandlingen som tilbys over hele 

landet, med en følelse av luksus i all enkelhet.  
www.visitestonia.com/en/why-estonia/treat-yourself-
uniquely-estonian-spa-treatments  
 

 

 

Dominikanske Republikk erklært som 

kulinarisk hovedstad i Karibbien 

 
Med utpregede smaker og et genuint preg av den 

lokale kulturen, har gastronomien I Dominikanske 

Republikk blitt anerkjent i hele Karibbien. Ibero-

American Academy og Royal Spanish Academy of 

Gastronomy har erklært Dominikanske Republikk 

som gastronomisk hovedstad i Karibbien. Nyheten 

ble kunngjort av styret i Ibero-American Academy 

of Gastronomy på en pressekonferanse som ble 

holdt i Martinez Salon i National Palace i Den 

dominikanske Republikk.  
 

Den Dominikanske gastronomien har spansk og 

lokal taino opprinnelse, med en viss afrikansk 

påvirkning; en blanding av de tre tradisjonene som 

i fellesskap utgjør den Dominikanske 

smaksretningen.  
 

Taino-kulturen er særlig ansvarlig for påvirkningen 

knyttet til bruk av knoller og andre spesielle 

grønnsaker, som mapuche, bønner, søtpoteter, 

kassava, yuca, leren, palmehjerter, annatto og 

peanøtter; ingredienser som blir benyttet i alle 

former og presentert på ulike måter.  

 

Måten å tilberede maten på, hadde sin opprinnelse 

i den spanske kulturen, basert på koking som en 

viktig del av tilberedningen. De er også ansvarlige 

for å ha introdusert storfe og svin i vårt kosthold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.GoDominicanRepublic.com 

 

 

Når det gjelder den afrikanske kulturen, hadde den 

også innflytelse på tilberedningsmåten, med 

risting, dampkoking og steking av maten. I tillegg, 

skyldes det dem at en del retter ble introdusert, 

som i dag er en viktig del av det Dominikanske 

kjøkken, med bl.a. yam-planter og due-erter.  

 

 

 

Tyskland’s fritids- og opplevelsesparker 

byr på ren moro! 

 
Berg-og-dalbaner som gir adrenalin-kick, 

forbløffende trylling, akrobater og actionfylte 

stuntshow venter på dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildeinformasjon: © Europa-Park i Rust / DZT 

 

Her får du topp underholdning: Tyskland´s fritids- 

og opplevelsesparker er ren fornøyelse. Uansett om 

du liker løssloppen action i eventyrrland, 

inntrykksfulle møter med små og store dyr, 

fascinerende verdener i storartede temaparker eller 

fantasifull badeglede i badelandene. Her er det noe 

for enhver smak. Uansett hva du velger, kan du 

være sikker på en ting: Noe lignende har du aldri 

sett før. www.germany.travel  

 

 
 

Harper’s Bazaar plasserer Israel på listen 

 «17 beste stedene å reise til i 2017»!

 

Israel fortsetter å bli rangert blant de beste 

stedene å reise til i 2017. Det glansede magasinet 

Harper’s Bazaar inkluderte også Israel da de laget 

sin liste over de 17 mest attraktive reisemålene du 

bør ha på radaren når du planlegger årets ferier, 

eventyr og retreatopphold. 
 

Start reisen din i Tel Aviv, en livlig by der 

storbylivet møter vakre strender, men utforsk 

deretter alt som dette landet har å tilby. Utforsk Tel 

http://www.visitestonia.com/en/why-estonia/treat-yourself-uniquely-estonian-spa-treatments
http://www.visitestonia.com/en/why-estonia/treat-yourself-uniquely-estonian-spa-treatments
http://www.godominicanrepublic.com/
http://www.germany.travel/
http://www.harpersbazaar.com/culture/travel-dining/g8354/travel-destinations-2017/?src=whats-app
http://www.germany.travel/en/index.html
http://www.GoDominicanRepublic.com


Aviv og Jaffas levende mat, kunst og kultur, dra på 

spa i ørkenen ved det verdensberømte Dødehavet 

eller til Eilat for å en hip strandopplevelse.  
 

Husk å besøke de historiske stedene i Jerusalem 

och du må bare smake på maten; gå ikke glipp av 

all den deilige og spennende maten ved Mahane 

Yehuda. 

 

 
www.goisrael.nu  

 

Bli ikke lurt: Israels levende kultur, fenomenale 

mat, historiske landemerker, strender og endeløst 

imponerende hoteller er for mye til å bli ignorert.  

 

 
 

 Fem av de beste matfestivalene i 2017

 
Sommeren og den nye sesongen av råvarer 

nærmer seg. Det betyr at en frisk avling av 

strålende matfestivaler dukker opp over hele 

Storbritannia. Fra Isle of Wight Garlic Festival, Chilli 

Festival i Northumberland til Big Feastival i 

Cotswolds. Uansett hva din gastronomiske 

preferanse skulle være, har Storbritannia det 

dekket. 

 

 

Link til mediasenter: 

http://media.visitbritain.com/no/nn/fem-av-de-

beste-matfestivalene-i-2017 

 
 

Støtt Norge i noen av Holland’s flotteste 

 byer

 
Dette blir en sommer full av fotball i Nederland 

under kvinnenes EM; UEFA Women’s EURO 2017! 

Norge skal spille i følgende byer i landet kjent for 

tulipaner, oransje farger og fotball: 
 

Utrecht er historisk, energisk og full av 

overraskelser. Byen kan tilby en rekke aktiviteter 

og attraksjoner langs det imponerende 

kanalsystemet. Her skal Norge spille sin 

åpningsmatch mot vertsnasjonen Nederland!   

Den hanseatiske byen Deventer var svært viktig i 

sine glansdager, og dette kan fortsatt oppleves her, 

I byen mange nordmenn også kjenner fra 

skøytesport. 

 

 
 

Breda er en burgunder-by, med sine flotte 

terrasser, matkultur og et historisk bysenter. Her 

er det lett å få kontakt med andre mennesker over 

en øl i solen utenfor fascinerende puber og 

restauranter.  Turneringen varer fra 16. juli til 

finalen spilles den 6. august. www.holland.com 

 

 

 
 

 Gratis WiFi soner på Aruba

 

Aruba Tourism Authority er stolte over å kunne 

presentere gratis WiFi soner I velkjente områder 

rundt på øya, for å forbedre våre besøkendes 

opplevelser. 

 

Knips et bilde av den perfekte solnedgangen når du 

er på Eagle Beach eller Mangel Halto Beach og 

post dette til din venner og din familie med det 

samme. Ooops; de vet ikke at du prøver å gjøre 

dem litt sjalu. Planlegger du et besøk til Arikok 

National Park eller Casibari Rock Formation? 

Nyt det store spekteret av opplevelser i begge 

parkene, samtidig som du kan være tilgjengelig 

mens du tilfredsstiller din nysgjerrighet. 

http://www.goisrael.nu/
http://media.visitbritain.com/no/nn/fem-av-de-beste-matfestivalene-i-2017
http://media.visitbritain.com/no/nn/fem-av-de-beste-matfestivalene-i-2017
http://www.holland.com/
https://new.goisrael.com/
http://media.visitbritain.com/no/nn/fem-av-de-beste-matfestivalene-i-2017
http://www.holland.com/global/tourism.htm


Hvis du etter disse opplevelsene ser etter et 

morsomt og hyggelig lokalt sted, der du kan nyte 

en kald en eller noen lokale snacks, er Plaza 

Turismo stedet å oppsøke.  

 

Og nå er det bare å koble seg opp og dele dine 

fantastiske Aruba-øyeblikk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aruba.com/our-island/aruba-tourism-

authority-introduces-free-wi-fi-zones-aruba 

 

 

 
 
 

Billig helgetur til Flandern med ny type 

 flybillett

 

Nå blir det mulig å dra på helgetur til Brussel, 

Brugge, Gent, Antwerpen og de andre sjarmerende 

byene i Flandern til spottpris. Brussels Airlines har 

nettopp lansert en ny billettype kalt «Hi Belgium 

Pass». For bare 149 EUR (ca. 1360 kr) får man en 

returbillett fra Oslo til Brussel, ubegrenset 

togtransport i hele Belgia samt adgang til en lang 

rekke turistattraksjoner og museer i to valgfrie 

byer - inkludert guidede turer, leie av sykkel med 

mer.  

  

Les mer og kjøp billetten her 
 
 
 
 
 
 
Prisen gjelder flybilletter i kategorien Check&Go og 

inkluderer 12 kg håndbagasje samt en mindre 

håndveske. Den spesielle billettypen kan kjøpes til 

avganger 3-16 uker frem i tid og gjelder for 

ankomst torsdag, fredag eller lørdag og avreise 

søndag, mandag eller tirsdag.   

 

Du kan være borte i inntil seks dager i alt. 

 

 
 

 
 

 Kommende aktiviteter
 

 

Tirsdag 22. august: Workshop Kristiansand 

ANTOR Regional Workshop med mange 

spennende aktører. 

Sted: Klubben. Kristiansand. 

Tidspunkt: Tirsdag 22. august kl. 17. 

www.antor.no  – arne@asbconsult.no  

 
Onsdag 23. august: Workshop Stavanger 

ANTOR Regional Workshop med mange 

spennende aktører. 

Sted: Clarion Hotel Stavanger. 

Tidspunkt: Onsdag 23. august kl. 17. 

www.antor.no  – arne@asbconsult.no 

 
Torsdag 24. august: Workshop Bergen 

ANTOR Regional Workshop med mange 

spennende aktører. 

Sted: Grand Terminus Hotel, Bergen. 

Tidspunkt: Torsdag 24. august kl. 17. 

www.antor.no  – arne@asbconsult.no 

 
Torsdag 26. oktober: Workshop Oslo 

ANTOR Travel Trade Workshop med mange 

spennende aktører. 

Sted: Kunngjøres senere. 

Tidspunkt: Torsdag 27. oktober kl. 17. 

www.antor.no – arne@asbconsult.no  

 
Torsdag 11. januar 2018: TravelMatch 

Norges største B2B workshop for utgående 

trafikk. 

Tid: Torsdag 11. januar 2018 fra kl. 09 

(heldagsarrangement). 

Sted: Oslo Kongressenter. 

www.travelmatch.no – meet@travelmatch.no  

 
NB: Se også www.norwegian-tourism.no under 

Bransjekalender for oppdatert informasjon om 

ulike aktiviteter av interesse for de som jobber 

med reiseliv. 
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