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Spektakulært Gaudi-hus åpner dørene for 

publikum 
 

Arkitekten Antoni Gaudis første mesterverk, Casa 

Vincens, har endelig åpnet dørene for publikum. Huset 

ble reist mellom 1883 og 1888 og var 

sommerresidensen til familien Vincens. I 2005 ble huset 

erklært verneverdig av UNESCO men ble ikke før i 

november i fjor gjort tilgjengelig for publikum, etter 2.5 år 

med restaureringsarbeid. Casa Vicens ble også i år 

oppført på listen til Time Magazine over 100 steder, 

restauranter eller hoteller i verden verdt å besøke i 

2018. Det majestetiske huset med sin staselige hage 

kan leies til events, middager og presentasjoner.  

www.casavicens.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jul i Vilnius  
 

Fra og med 1. desember er hele Vilnius pyntet til jul. 

Gjør deg klar for et av verdens vakreste juletrær, en tur 

med juletoget, tradisjonelle julemarkeder og en by full av 

strålende julelys. 

 

Det største julemarkedet i Vilnius ligger rundt juletreet 

på Katedralplassen. Treet tennes på kvelden 1. 

desember, og da åpner også markedet. Her selges 

varer som urtete, gløgg og kaker. Et godt tips: 

lokalbefolkningen elsker å shoppe, så bruk et øyeblikk 

på å se hva de kjøper. 

 

 
Jul i Vilnius: Fra og med 1. desember er hele hovedstaden i 
Litauen pyntet til jul. Foto: Litauens Turistbyrå  
https://www.lithuania.travel/en/  
 

 
 

Tyskland: Bauhaus-jubileet 2019  
 

 

Tysklands turistkontor (DZT) bruker sine årlige, 

temabaserte kampanjer til å lede potensielle turisters 

oppmerksomhet mot mindre kjente opplevelser 

i ”Ferielandet Tyskland”. De brukes også til å fokusere 

på spesielle begivenheter – som jubileer og 

arrangementer knyttet til internasjonal turisme.  

 

Etter den storslagene kampanjen «culinary Germany» i 

2018 (#EnjoyGermanFood), vil 2019 fremme Bauhaus 

100-års-jubileet. Den legendariske designen fikk 

kolossal innflytelse på form og arkitektur bare få år etter 

at den ble grunnlagt av Walter Gropius. Den spredte 

seg som ild i tørt gress fra basen i Tyskland. Bauhaus-

bevegelsen ble et stil-ikon i det tjuende århundres 

kunst- og arkitekturhistorie. 
 

Året etter, i 2020 spilles Pasjonsspill i Oberammergau 

for 42. gang. Hvert tiende år trekker de vel 100 

pasjonsspillene i Oberammergau til seg mer enn 450 

000 tilskuere fra hele verden. DZT vil drive en 

verdensomspennende kampanje i 2020 for å promovere 

Reisenyheter fra hele verden vinteren 2018 

 

http://www.antor.no/
mailto:info@antor.no
http://www.casavicens.org/
https://www.lithuania.travel/en/
http://www.germany.travel/en/ms/culinary-germany/culinary-germany.html
https://www.instagram.com/explore/tags/enjoygermanfood/
http://www.germany.travel/en/ms/celebrating-bauhaus/celebrating-bauhaus.html
http://www.germany.travel/en/ms/celebrating-bauhaus/celebrating-bauhaus.html
http://www.germany.travel/no/arrangementer/arrangementer/passion-play-oberammergau-2020-6707.html


dette arrangementet. I samarbeid med organisatorene 

vil DZT kommunisere temaet på sin nettside 

www.germany.travel og i over 50 av markedene.  

 

Dette vil også synliggjøre markeder som krever mer 

dyptgående markedsføring. 
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De beste kulturopplevelsene i Chiang Mai, 

Bangkok og Phuket  
  
Følg den siste reisetrenden: Bytt ut sol og strand med 

kulturlivet i Thailand! Stadig flere reisende velger ta med 

seg kulturattraksjoner og museer når de drar på ferie. 

Thailand har mye spennende kunst man kan fordype seg 

i, med samtidskunstnere, kreative kunstmiljøer, 

håndverkskunstnere og inspirerende utstillinger. Både 

moderne og historiske arbeider vises frem i gallerier, 

museer og på gater over hele Thailand, fra Chiang Mai i 

nord til Phuket i sør, via kulturmetropolen Bangkok. 

Turistmyndighetene i Thailand har håndplukket to 

populære reisemål for hver destinasjon. 

 
NORD-THAILAND – CHIANG MAI  

Chiang Mai er den senere tiden blitt et yndet reisemål for 

ferierende til Østen og fikk en plass på TripAdvisors liste 

over de beste destinasjonene i Asia i 2017. Her kan man 

nyte provinsens hippe samtidskunst og den kuleste gata i 

byen. 

        - Nimman Soi 1 -  http://nimmansoi1.com/  

        - MAIIAM Contemporary Art Museum –  

          http://www.maiiam.com 

 

SENTRALE THAILAND – BANGKOK 

Bangkok er midtpunktet for de siste trendene i Asia og 

omtales derfor ofte som «Asias New York». Byen har alt 

man trenger for en innholdsrik og inspirerende ferie fylt 

med kulturopplevelser og moderne museer.  
 

The Jam Factory 

https://www.facebook.com/TheJamFactoryBangkok/          

 

 

MOCA Museum of Contemporary Art 

http://www.mocabangkok.com 

 

SØR-THAILAND – PHUKET   

Arkeologiske funn tyder på at det var folk bosatt på 

Phuket allerede rundt år 100 fvt., og øya har en ekstra 

interessant historie fordi det har bodd indere, kinesere, 

thailendere og europeere her. Øya gir et perfekt innblikk i 

den eldgamle thailandske kulturarven, samtidig som man 

kan nyte kontrastene i den unge, blomstrende 

kunstscenen.   

 

Wua Art Gallery & Studio  

http://www.wua-artgallery.com/  
 

Thai Hua Museum - http://www.thaihuamuseum.com/  

 

 
 

 

 

Tsjekkia: 2019  -  30-årsdagen for 

fløyelsrevolusjonen  

  
I 2019 markerer Tsjekkia at det er 30 år siden den 

såkalte fløyelsrevolusjonen.  Den 17. november 1989 

gikk regimet, som ble styrt av det kommunistiske 

partiet, til aksjon mot en studentdemonstrasjon i Praha.  

 

På grunn av politiets brutale inngrep mot studenter, gikk 

folk ut i gatene, og i mange av byene i Tsjekkoslovakia 

ble det gjennomført demonstrasjoner og streiker. 

Revolusjonsendringene på slutten av 1989 i 

Tsjekkoslovakia førte til kommunismens fall, og det 

politiske systemets overgang til demokratiske 

prinsipper.  

 

En av de mest betydelige personene var dramatikeren, 

essayisten og den tidligere presidenten Václav Havel. 

Han hadde denne funksjonen, under en periode med 

meget kompliserte endringer og prosesser for etablering 

http://www.germany.travel/
http://nimmansoi1.com/
http://www.maiiam.com/
https://www.facebook.com/TheJamFactoryBangkok/
http://www.mocabangkok.com/
http://www.wua-artgallery.com/
http://www.thaihuamuseum.com/


av et demokrati, i nærmere tretten år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Václav Havels fotspor i Praha: 

 www.czechtourism.com/p/sc-2019-havel-no/ 
 

 

Jerusalems julehus gjenåpner 1. desember i det 

hellige land  

  
Jerusalems julehus er et magisk sted for å oppleve 

julens glede i gamlebyen. Beliggende i et gammelt hus i 

Jerusalems gamleby, hvor Kassissieh-familien har bodd 

de siste 700 årene, med steinvegger, portaler og en 

takhvelving som er typisk for husene i gamlebyen, finner 

du et fantasirom pyntet med tanke på julehøytiden, med 

håndlagede dekorasjoner. 
 

Issa Kassissieh, også kjent som julenissen i Jerusalem, 

har spredt julestemning i den hellige by i mer enn 20 år. 

Han kom opp med ideen om et julehus for å gi barn 

muligheten til å oppdage magien knyttet til julen og for å 

kunne møte julenissen. Barna kan glede seg over et 

besøk hos julenissen, så vel som et besøk på 

kakekjøkkenet, et lekerom, julenissens postkontor og 

mye mer.    
 

Julehuset tiltrekker seg besøkende med ulik bakgrunn 

og tro fra hele landet og fra store deler av verden 

forøvrig. Julehuset er et non-profi prosjekt, basert på 

frivillig innsats, som avhenger helt av donasjoner og 

annen støtte for å kunne gi gaver og andre tilbud til 

barna.      

 
Juehuset er åpent fra 1. – 31. desember, vanligvis fra kl. 

17 – 20 (kan variere, så sjekk tidene). 

 
Facebook: Jerusalem Santa.   
Google map: Jerusalem Santa’s house.  
NB: Du kan nå fly direkte to ganger ukentlig med Norwegian 
fra Oslo. 
 

 

Den Dominikanske Republikk er kåret til 

Karibens beste golfdestinasjon  
  
På det nylig avholdte International Golf Travel Market i 

Ljubljana i Slovenia, ble landets posisjon som Karibiens 

golfmekka igjen befestet.  
 

På de flotte golfbanene, som ligger ut mot Det Karibiske 

Hav og Atlanterhavet, kan golfspillere nyte fasiliteter av 

høyeste klasse og et behagelig klima med unike og 

utfordrende opplevelser det meste av året.  
 

For fjerde gang, har Den Dominikanske Republikk fått 

denne anerkjennelsen fra den internasjonale 

sammenslutningen av Golfreisearrangører (IAGTO), og 

blitt utropt til en ekstraordinær destinasjon for 

golfspillere. Foreningen har kåret Den Dominikanske 

Republikk til Årets Golfdestinasjon i Latinamerika og 

Karibien 2019. Det gjør Den Dominikanske Republikk til 

den mest ettertraktede destinasjon i regionen. 
 

Den Dominikanske Republikk har i en årrekke arbeidet 

iherdig med å etablere Den Dominikanske Republikk 

som en eksklusiv destinasjon for golfentusiaster, og hos 

landets turistdepartement er man selvsagt begeistret for 

at anstrengelsene har båret frukter. Golf er en integrert 

del av den Dominikanske Republikk sin turistsatsning, 

og anerkjennelsen fra det internasjonale golfsamfunnet 

har stor betydning for landet på øya Hispaniola. 
  

 
 

Noen av verdens fremste designere av golfbaner har 

bidratt til å gjøre tilbudet i Dominikanske Republikk 

særdeles attraktiv, og landet hylles av både fagfolk og 

utøvere av sporten. 
 

Planlegg din reise på www.GoDominicanRepublic.com. For 
flere detaljer om IAGTO Awards, gå inn på 
www.iagto.com/awards 

http://www.czechtourism.com/p/sc-2019-havel-no/
http://www.godominicanrepublic.com/
http://www.iagto.com/awards


Krakow er den europeiske hovedstaden for 

gastronomikultur i 2019  

  
European Academy of Gastronomy avgjorde at Krakow 

skal være den europeiske hovedstaden for 

gastronomisk kultur i 2019. Restaurantene i Krakow er 

de eneste restaurantene utenfor Warszawa som har 

Michelin-guidens utmerkelser – det finnes 26 slike 

steder for øyeblikket. Kraków har det som skal til for å 

sette denne suksessen ut i livet – gode oppskrifter, 

produkter av høyeste kvalitet fra lokale leverandører, i 

tillegg til gjestfrihet og en vennlig atmosfære.  

 

Neste år, som en del av European Capital of 

Gastronomy Culture, organiseres det mange 

arrangementer, inkludert en gastronomikongress for 

spesialister og alle som elsker god mat fra hele verden. 

 

 
 

https://www.polen.travel/no/nyheter/krakow-er-den-

europeiske-hovedstaden-for-gastronomikultur-i-2019 

 

 

 

Besøk Ras Al Khaimah for et eventyr du aldri vil 

glemme  

  
Ras Al Khaimah er en destinasjon full av overraskelser, 

og med mer enn nok til å tilfredsstille de som ønsker 

spenning, de som vil ha sinnsro, de som vil ha 

nærkontakt med naturen, og også de som ønsker tid til 

å styrke kontakten med familien.  
 

Bare en 45 minutters kjøretur nord for Dubai, med 

eviglange strender som strekker seg langs den 

smaragdgrønne kystlinjen, med historie og kultur som 

strekker seg like langt tilbake i tid – nesten 7.000 år. Fly 

langs verdens lengste zipline eller bare len deg tilbake 

og opplev naturen på sitt mektigste. Uansett hva du er 

på jakt etter, vil du finne det her. 
 

 

 
https://en.rasalkhaimah.ae/ifoundraken 
 

 

 

Visste du at verdens eldste juletretradisjon finnes 

i Estland  

  
I år fyller denne tradisjonen 577 år Her er de beste 

tipsene for årets julemarkeder. 
 

1. Tallinns berømte julemarked 

Tallinns tradisjonelle julemarked er siden langt tilbake i 

tid verdensberømt. Foruten besøk av julenissen, byr 

markedet på kunsthåndverk, konserter, karuseller, 

juletog og shopping i verdensklasse. 

www.visitestonia.com/sv/julmarknaden-i-tallinn 
 

2. Lysshow i julebyen Tartu 

Kulturbyen Tartu er Estlands offisielle juleby, som byr på 

et sjarmerende julemarked og et spektakulært lysshow i 

kombinasjon.  Estlands Nasjonalmuseum organiserer 

også et eget julemarked. 

https://www.visitestonia.com/sv/tartus-julmarknad 

 

 
 

3. Julenissenes festival i Pärnu 

For den som ikke kan få nok av julen og julenissen, er 

det mulig å slå stort på det og besøke en festival med 

https://www.polen.travel/no/nyheter/krakow-er-den-europeiske-hovedstaden-for-gastronomikultur-i-2019
https://www.polen.travel/no/nyheter/krakow-er-den-europeiske-hovedstaden-for-gastronomikultur-i-2019
https://en.rasalkhaimah.ae/ifoundraken
http://www.visitestonia.com/sv/julmarknaden-i-tallinn
https://www.visitestonia.com/sv/tartus-julmarknad


julenisser fra alle verdenshjørner. Festivalen byr på 

festtog, konserter og konkurranser for hele familien.  

www.visitestonia.com/sv/den-18e-landskonferensen-av-

jultomtar-i-parnu?objectview=true 

 

4. Designfest i Tallinn 

På Designmarkedet i Tallinn finner du eksklusivt 

kunsthåndverk fra hundrevis av designere og kunstnere. 

Pass på å kjøpe inn alle julegaver til tonene av klassisk 

julemusikk og smak på estlandske julebordspesialiteter.  

www.visitestonia.com/sv/designmarknaden-hem-till-jul 

 

Velkommen til Estland - www.visitestonia.com 
 

 
 
 

Sri Lanka – det perfekte sted for minneverdige 

opplevelser  

  
Dersom du har behov for å komme deg vekk fra alt 

maset og kjaset og trenger en pause fra ditt travle liv, 

bør du sette kursen mot Sri Lanka, for en opplevelse 

som definitivt er verdt pengene. Sri Lanka er en svært 

spennende destinasjon, der du kan velge din perfekte 

ferie. Med sin rike kultur, natur og historie, kalles ofte Sri 

Lanka for «Pearl of the Indian ocean». Her finner du et 

vell av muligheter på et begrenset område. Du kan 

slappe av og nyte en kopp rykende Ceylon te i fjellene, 

omgitt av frodig vegetasjon, sole deg på en av de 

fantastiske strendene, surfe eller drive annen vannsport, 

og ikke minst begeistre smaksløkene med velsmakende 

retter fra Sri Lankas kjøkken. Alt dette på en dag; dette 

er noe av det som gjør Sri Lanka til et unikt reisemål 365 

dager i året. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sri Lanka er også kjent som ‘’Land of Smiles’’ med sin 

gjestfrihet og en befolkning som ivrer etter å bistå de 

besøkende. Sri Lanka er også en attraktiv destinasjon 

for bryllupsreiser og for cruiseanløp. Også de som 

ønsker seg en aktiv ferie, har mye å glede seg over, 

enten det er snakk om vandring eller klatring, rafting, 

delfinsafari og mye annet. Med hele 8 verdensarvsteder 

på UNESCO sin liste, er Sri Lanka en helt unik 

destinasjon å utforske. 
 

Velkommen til Sri Lanka - http://srilanka.travel/  
 

 

Ungarn med økt fokus på Norge  

  
Ungarn er et spennende og variert turistland, og et 

populært reisemål for mange nordmenn. Etter at 

Ungarn la ned sitt skandinaviske turistkontor, har 

imidlertid markedsføringen vært mer begrenset enn 

tidligere, og mye har vært overlatt til ambassaden, som 

har vist stor aktivitet, særlig med tanke på 

organiseringen av ulike presentasjoner og workshops. 
 

 
 

Nylig ble det gjennomført et slikt arrangement i regi av 

ambassaden, med fokus på turisme og det produktet 

landet kan tilby de reisende. Her deltok Ungarns 

ambassadør til Norge, samt en representant for 

Ungarns Turistbyrå, som presenterte mangfoldet landet 

har å by på; fra en spennende og dramatisk historie, til 

en interessant og særpreget kultur, et stort spekter av 

vingårder, variert natur, et anerkjent tilbud innen spa og 

helsereiser, samt velsmakende ungarsk matkultur. 

 

På arrangementet deltok også flere aktører fra ungarsk 

reiseliv, noe som ytterligere bidro til økt innsikt og 

nyttige kontakter for de norske deltagerne fra 

reisebransjen og media. 

 

Velkommen til Ungarn: https://hellohungary.com/en/  
 

http://www.visitestonia.com/sv/den-18e-landskonferensen-av-jultomtar-i-parnu?objectview=true
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http://www.visitestonia.com/
http://srilanka.travel/
https://hellohungary.com/en/


 

 

 

 

 

 

 
 

B r a n s j e k a l e n d e r 

 

 

Kommende aktiviteter: 

 

 

24. januar 2019: 

TravelMatch 2019 

Norges største B2B workshop for utgående trafikk 

arrangeres for 8. gang. 

Dato: Torsdag 24. januar 2019. 

Sted: Oslo Kongressenter. 

 

www.travelmatch.no  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. & 10. februar 2019: 

Utforsk Verden 

Bransjens nye event for den erfarne reisende 

med fokus på reiser til utlandet. 

Dato: 9. og 10. februar 2019. 

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo. 

 

Informasjon: www.utforsk-verden.no  
 

Følg med på bransjekalenderen på 
www.norwegian-tourism.no 

 

Dessuten vil vi gjerne få ønske dere alle  

 
 

en riktig God Jul og et Godt Nytt År! 

 

http://www.travelmatch.no/
http://www.utforsk-verden.no/
http://www.norwegian-tourism.no/

