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«The Michelin Guide 2018-175 

stjernerestauranter i Storbritannia» 

 

The Michelin Guide har annonsert listen over 

restauranter i Storbritannia og Irland tildelt 

Michelin-stjerner for 2018. Storbritannia har lenge 

holdt mange av de prestisjefylte stjernene, og på 

listen for 2018 er det totale tallet av Michelin 

restauranter 175. Dette inkluderer fem 

restauranter med tre stjerner, 20 med to stjerner 

og totalt 150 restauranter med en stjerne, 

inkludert 17 nye tillegg til listen i år. En spennende 

nykommer på listen for 2018 er nordiske Aquavit i 

London. 

http://media.visitbritain.com/no/nn/michelin-

guide-2018-175-stjernerestauranter-i-storbritannia 
 

 

Zagreb igjen kåret til beste European 

Christmas destination 

 
For tredje året på rad, har den anerkjente 

reiseportalen European Best Destinations nominert 

Zagreb som beste juledestinasjion. Advent in 

Zagreb fikk dermed igjen muligheten til å vine 

denne prestisjefylte kåringen. 
 

Og nå er resultatet klart; the winner is Zagreb! 

Også dette året vil Zagreb vise de besøkende det 

beste av det beste – et omfattende og variert 

program hver dag med bortimot 2.500 deltagende 

aktører. Advent in Zagreb varer helt fra 2. 

desember 2017 til 7. januar 2018. 

I tillegg til stedet der det tradisjonelle 

adventsmarkedet holdes, vil det i år også være 

flere andre steder som ønsker de besøkende 

velkommen  – the Croatian Railway Museum, 

Advent in Prekrižje, Caffe de Matoš og Advent in 

Marić Passage. De besøkende kan også forvente 

seg en rekke utstillinger, som den som omhandler 

Nikola Tesla, som kan ses i Meštrović Pavilion. 

Croatia Full Of Life https://croatia.hr/sv-S  

 

 

Thessaloniki – Lady of the North 
 

Thessaloniki kalles ofte “The Lady of the North” i 

Hellas, og det er definitivt en av de mer spennende 

destinasjonene for en storbyweekend. Byen er 

elegant og raffinert. Det er en blomstrende by der 

tradisjon og historie går hånd i hånd med moderne 

kunst og gastronomi. Det er en by der man kan 

bestille en kaffe i nærheten av det Hvite Tårnet 

eller gå på noen av de mange festivalene, som 

f.eks. den internasjonale filmfestivalen, 

fotofestivalen eller kunstfestivalen. En reise til 

Thessaloniki kommer garantert til å gi deg 

inspirasjon!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://verymacedonia.gr  

Reisenyheter fra hele verden 
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Verdens beste tapas er norsk 

 
Under VM- kåringen i tapas i Valladolid (Castilla- 

León) tidligere i høst var det intet mindre enn en 

nordmann som stakk av med den gjeve prisen 

«Verdens Beste Tapas». Tapaskonkurransen er 

under beskyttelse av Det Kongelige Spanske 

Gastronomiske Akademi, og det var Øyvind Bøe 

Dalelv, til daglig soussjef på Statholdergaarden, 

som fremkalte den største begeistringen blant de 

spanske dommerne. Retten han imponerte med var 

«Norsk bacalao i crunchy artisjokker fra Jerusalem 

tilført alger». 

Nabobyen León er i 2018 tildelt utmerkelsen 

«Spanias gastronomihovedstad» og ligger i tillegg i 

vindistriktet Ribera de Duero, noe som gjør 

regionen til et must å besøke for foodies til neste 

år. www.spain.info/no 

 

 

 

 

Antwerpen utnevnt til et av de beste 

reisemålene i 2018 

 

Lonely Planet har nettopp offentliggjort sin «Best in 

Travel 2018»-liste, som peker ut de ti byene, 

landene, regionene og «best value»-reisemålene 

som man ifølge guidebokens reiseeksperter bør ta 

med på listen sin over steder å besøke i 2018. På 

listen er Antwerpen rangert som den sjette beste 

byen i verden. Lonely Planet kaller blant annet 

Antwerpen for «en av Europas best bevarte 

hemmeligheter» og fremhever byens historiske 

sjarm samt de mange design- og 

kunstopplevelsene i verdensklasse – kombinert 

med pop-up-barer, moderne gatekunst og 

autentiske spisesteder. 

www.lonelyplanet.com/best-in-travel/cities  

 

 

«LOT har ny direkterute mellom Oslo og 

Warsawa 

 

LOT Polish Airlines åpner en direkterute mellom 

Oslo Gardermoen (OSL) og Warsawa Chopin Airport 

(WAW). Første flygning finner sted 25. mars 2018. 

Flygningene foretas med flytypen Embraer 195 

med plass til 112 passasjerer i 3 ulike klasser: 

business, økonomiklasse premium og 

økonomiklasse.  

 

Oslo er den fjerde byen i Skandinavia, rett etter 

København, Stockholm og gøteborg. LOT´s 

forbindelse WAW-OSL-WAW er den 19. som er 

lansert i år! 

 

https://www.polen.travel/no/nyheter/lot-har-ny-

direkterute-mellom-oslo-og-warsawa 

 

  

http://www.spain.info/no
https://www.lonelyplanet.com/best-in-travel/cities
https://www.polen.travel/no/nyheter/lot-har-ny-direkterute-mellom-oslo-og-warsawa
https://www.polen.travel/no/nyheter/lot-har-ny-direkterute-mellom-oslo-og-warsawa


 Upgrade Your Winter – vinn en reise!

 

Sveits har brede bakker, enorme half-pipes, 

den dypeste snøen, frikjøring, aking eller bare 

en herlig solterrasse? Du må ikke velge - alt 

finnes her.  

 

Unn deg en oppgradering av vinteren med en 

privat fondueaften på en fjelltopp, uforglemmelige 

dager i langrennsporet, kveldskjøring i utforbakken 

eller afterski på toget mellom to skisteder? I Sveits 

tilbyr flere skisteder og hotell reduserte priser på 

heiskort om du bor minst to netter på hotell, noen 

ganger er de til og med gratis. I Engelberg kan du 

som liker å kjøre offpist være med på ”Snow & 

Safety Days” uten kostnad. Det er mange flere 

spennende tilbud, les mer om det på vår nettside. 

 

https://www.myswitzerland.com/vinter  

 
 

 

Belgrade Museum of Contemporary Art 

gjenåpnet 

 

Belgrade’s Museum of Contemporary Art 

(http://eng.msub.org.rs/) åpnet dørene igjen den 

20. oktober, etter å ha vært stengt i ti år for 

oppussing og arbeider med rekonstruksjon.  
 

Museet, beliggende i Usce Park i New Belgrade, 

omfatter mer enn 8.000 arbeider og har den 

største samlingen av jugoslavisk kunst i verden. 

Det ble første gang åpnet den 20. oktober 1965.   

 

Samlingen inkluderer imponerende arbeider fra det 

20. og 21. århundre av kunstnere som  Sava 

Sumanovic, Petar Lubarda, Julia Knifer, Jovan 

Bijelic og mange flere. www.serbia.travel  

 

 
Besøk en unik arv fra middelalderen I 

 Litauen

 
Slottet i Trakai er en av Litauens mest besøkte 

turistattraksjoner. En 300 meter lang trebro fører 

over til borgen hvor du i dag finner Trakais 

historiske museum. 

 

På folkemunne sies det at Trakai ble til på en 

kvinnes innfall. Kestutis kone, Birute, likte ikke å 

bo i det gamle Trakai fordi hun ikke var omgitt av 

vann, noe hun var vant til fra sitt hjem i Palanga 

ved havet. For å tilfredsstille sin kone, startet 

Kestutis dermed å bygge et nytt slott på denne øya 

i Litauen. Det flotte slottet ligger på en øy utenfor 

hovedstaden Vilnius, og en tur hit lar seg fint gjøre 

under en weekend i Vilnius. 

www.tourism.lt  | www.Lithuania.travel   

 

 
Khanom – en av de best bevarte 

 hemmelighetene i Thailand

 
Nyt den rolige og vakre kystlinjen i Khanom sør i 

Thailand, en fortsatt lite besøkt turistdestinasjon. 

Distriktet er en uberørt oase for natur- og 

kulturelskere og byr på noen av landets mest 

spektakulære strender, fosser, øyer og kulinariske 

opplevelser. 

 

Khanom er en stille liten by i Nakhon Si 

Thammarat, som er nabo til de mer kjente 

provinsene Surat Thani, Krabi og Trang. Dette er et 

sjarmerende alternativt reisemål som ligger utenfor 

https://www.myswitzerland.com/vinter
http://eng.msub.org.rs/
http://www.serbia.travel/
http://www.tourism.lt/
http://www.lithuania.travel/


de travle turistområdene, med en kystlinje langs 

Siambukten med lange vakre strender, frodige 

uberørte skoger og en markant kulturarv. Her får 

du hjelp til å utforske en av Thailands skjulte 

juveler. 

 

http://news.cision.com/no/tourism-authority-of-

thailand/r/khanom---en-av-de-best-bevarte-

hemmelighetene-i-thailand,c2360430 

 

 
 

 Estland feirer 100 år i 2018

 
Kom og delta I feiringen sammen med oss på vår 

100 års dag! I 2018, vil det være 100 år siden 

Estlands selvstendighet som en demokratisk 

republikk ble proklamert. Dette er en av de største 

og viktigste milepæler i vår historie.   

  

Markeringen av et helt århundre vil omfatte en 

feiring som er for alle, og det utgjør en perfekt 

mulighet for oss med tanke på å stå sammen I 

arbeidet med å skape en enda bedre fremtid 

sammen.  Kom og delta i våre festligheter som vil 

foregå over hele landet!  
 

Et spesielt og varmt velkommen til DEG! 

 

www.visitestonia.com | www.ev100.ee/en 

 
 

 Tsjekkia: Karlovy Vary er et magisk sted

 

Det er nesten umulig å motstå følelsen av det 

seremonielle når man vandrer på den stille 

promenaden blant pilarene på de overdådig 

dekorerte kolonnadene.  

 

Det styrker sjelen å vite at fra de samme kildene i 

fascinerende Mlýnská ble naturlig oppvarmet, 

legende vann hellet i kopper som tilhørte historiske 

størrelser Peter den Store, Bach, Goethe og 

Beethoven. Karlovy Vary er verdenskjent for sine 

behandlingsmetoder og helbredende 

naturressurser. Her bruker de tradisjonell 

terapeutisk behandling som tar utgangspunkt i 

områdets naturlige mineralvann, gjørme, naturgass 

og klima.  

www.czechtourism.com  

 

 
 

Giro d’Italia 2018 starter i Israel 4. - 6. 

 mai 2018

 
 

I mai 2018 går det verdensberømte sykkelrittet 

Giro d´Italia av stabelen, som en av de største og 

viktigste begivenhetene i sportskalenderen. Denne 

gangen starter rittet i Jerusalem. Dette vil være 

første gang i historien at et Grand Tour ritt (de tre 

største rittene i sykkelsporten) finner sted utenfor 

Europa. Det vil også være det mest prestisjefylte 

sportsarrangement som noen gang holdes i Israel. 

2018-utgaven av Giro d´Italia vil bringe med seg et 

budskap om fred, sameksistens og kraften som 

idretten faktisk har med tanke på å knytte folk 

sammen.  
 

Den 4. mai kan verden se 176 av verdens 

toppryttere i dette prestisjefylte rittet starte 

konkurransen med gamlebyen i Jerusalem som 

bakteppe. De påfølgende to dagene vil deltagerne 

sykle fra nord i Israel til enden av Dødehavet, med 

fantastiske opplevelser og høydepunkter fra start til 

http://news.cision.com/no/tourism-authority-of-thailand/r/khanom---en-av-de-best-bevarte-hemmelighetene-i-thailand,c2360430
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slutt. Klikk her for å se videoen som presenterer 

«The Big Start» i Israel:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m75pNwj0fao 

 

 

38. Internasjonal Hansadag i Rostock, 

 Tyskland 21. – 24. juni 2018

 
Med mottoet „Enkelt å handle!” presenterer 

hansabyen seg under sitt 800-årige 

grunnleggelses-jubileum. Det skjer på tradisjonelt, 

innovativt, kreativt og verdensvant vis. På syv 

steder i Rostocks sentrum får du mulighet til å 

dykke ned både i den historiske og den moderne 

hansatiden. Flere markeder – fiske, håndverk, 

fairtrade og det store, internasjonale 

hansamarkedet – der 135 land er representert – gir 

en enormt variert kjøpeopplevelse. I tillegg står 

mye annet på programmet – konserter, 

middelalder-spill og seiling i tradisjonsrike båter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hansestadt Rostock © DZT e.V. F: Domusimages Rudolph, Alexander  

 

 

www.hansetag-rostock.com  

www.germany.travel/events  

 

 

 

 

 

 

 

 Bransjekalendar
 

 

 

Husk å melde deg på til 2018-utgaven av 
TravelMatch i Oslo Kongressenter  

den 11. januar! 
  

 

 

 

 

 

 

 

Her vil du finne ca. 140 spennende aktører 

fra store deler av verden, inkludert en rekke 
DMC´s/incoming agenter, nasjonale og 

regionale turistkontorer, internasjonale 
flyselskaper, cruiserederier, hoteller og 

hotellkjeder m.m. 
 

 

Velkommen! 
 

 

 
www.travelmatch.no | meet@travelmatch.no  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg med på bransjekalenderen på 

www.norwegian-tourism.no 
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