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20- års jubileum for Thor Heyderdals park på
Tenerife

tradisjoner og de gastronomiske opplevelsene man
finner her, med et nivå på matlagingen som få andre
land kan matche.

Den Etnografiske parken Pirámides de Güímar på
Tenerife, ble grunnlagt I 1998 av den norske forskeren
og eventyreren Thor Heyerdahl. I år feirer parken 20 år!
Parken har siden den ble grunnlagt, ekspandert
betydelig og de fire store utendørs områdene består av
hele 20 000 m2 med hager. I tillegg kan man finne to
utstillinger; den ene kalles «Poisen Garden» og her kan
man finne noen av verdens giftigste blomster og planter.
Men man må ikke glemme pyramidene, som tross alt er
grunnen til parkens opprinnelse og i tillegg opphavet til
parkens navn.

Michelinguiden hjelper reisende matelskere med å finne
finere restauranter og matopplevelser over hele verden.
I fjor kunne Turistmyndighetene i Thailand kunngjøre at
Bangkok hadde fått sin egen Michelinguide. Ved
utgangen av 2018 vil det gis ut en oppdatert
Michelinguide for Bangkok, Phuket og Phang Nga.
Thaimat har alltid vært et internasjonalt anerkjent og
høyt elsket element i den thailandske kulturen, og
«gastronomiturismen» blir stadig viktigere når man skal
velge reisemål. Derfor er tilføyelsen av disse to sørlige
provinsene en kjærkommen bonus både for fremtidige
turister og for lokalbefolkningen.
I tillegg til restaurantene vil guideboken inneholde
anbefalte overnattingssteder for sentrale deler av
Bangkok og de nærmeste provinsene. Selv om det er
store variasjoner innen kokekunsten, bruken av krydder
og utvalget av retter i forskjellige deler av Thailand,
holder alt sammen en høy standard med bruk av ferske
råvarer og et skarpt øye for detaljer. Guideboken vil gis
ut i samme tospråklige format, med thai og engelsk,
som forrige utgave av Bangkok Michelin Guide, med
både trykte og digitale utgaver.

Sjekk ut hjemmesiden for mer informasjon
www.piramidesdeguimar.es

Michelinguiden med en ny versjon for Bangkok,
Phuket and Phang Nga i 2019
Matreisende ble svært begeistret over Bangkok
Michelin Guide, som kom i 2017. Turistmyndighetene i
Thailand er glade for å kunngjøre at det kommer en ny
Michelinguide for Bangkok, Phuket og Phang Nga
senere i år. Den nye utgaven tar med de to sørlige
provinsene Phuket og Phang Nga. Dette er en
ytterligere anerkjennelse av Thailands rike kulinariske

Sjekk tilbudene: http://news.cision.com/no/tourismauthority-of-thailand/r/michelinguiden-utvider-i-thailandmed-en-ny-versjon-for-bangkok--phuket-and-phangnga-i-2019,c2555033

Franken i Sør-Tyskland: Vin, øl og utsøkt mat

I løpet av de siste tre månedene, ble museet besøkt av
mer enn 80.000 mennesker.

I vennlige Franken området, møter du et utsøkt kjøkken
og fantastiske viner. I tillegg byr regionen på et stort
utvalg av øl: 300 bryggerier fins i Franken. Barokkbyen
Würzburg, er berømt som sentrum for vindyrkingen og
med sine mange severdigheter er byen blant de
vakreste, mest gjestfrie og sjarmerende byene i
Tyskland.
Nürnberg er kjent for sin berømte pølse, Nürnberger
rostbratwurst, men selvsagt også de gode Lebkuchen
(pepperkaker). I Heilbronn forenes schwabiske dyder
og frankisk levevis. Et jordnært og smakfullt kjøkken
gjør opplevelsen komplett.
Kort sagt, i Franken område møter du kultur, natur,
matglede og gemyttlig øl- og vin drikking - en skikkelig
vitamininnsprøyting!
Finn mer informasjon her:
http://www.narodnimuzej.rs/?lang=en

Antwerpen baroque 2018. Rubens inspirerer.

Finn ut mer her: www.frankentourismus.com

Nasjonalmuseet i Serbia har gjenåpnet
Museet er det største og eldste i Serbia og beligenehten
er i sentrum av Beograd. I dag har museet 34 samlinger
innen
områder
som
arkeologi,
numismatikk,
middelalder, kunst og historie. Totalt omfatter
samlingene mer enn 400.000 gjenstander, inkludert en
rekke kjenbte kunstverk av nasjonal og internasjonal
karakter fra ulike tidsepoker, samt noen uvurderlige
monumenter fra romertiden.
Samlingen kalt „The Collection of Drawings and Prints
of International Artists” presenterer helt unike verker av
kunstnere som Matisse, Rubens, Picasso, Renoir,
Rouault, Degas, El Greco, Cézanne og andre.

“En gang Nord-Europas viktigste by, mens Antwerpen i
dag er en av de best bevarte hemmeligheter.” Dette er
hvordan Lonely Planet beskriver Antwerpen, samtidig
som byen velges som en av guidens Top 10 Best
Cities 2018. Den some r på jakt etter en
storbyweekend for høsten, vil ikke angre om de velger
Antwerpen som sitt reisemål.
Dette er en av de mest utpregede barokkbyene på det
europeiske lavlandet, og Antwerpen feirer nå sin mest
berømte innbygger, Rubens, med byens kulturfestival
kalt «Antwerp baroque 2018. Rubens inspires” (som
foregår fra juni – desember 2018).
I et dristig og variert program, finner du tradisjonell
barokkunst skulder ved skulder med moderne
barokkuttrykk. Denne festivalen er likevel bare
avsparket for storsatsingen Flemish Masters program
(2018 – 2020), som er Flanderns storstilte feiring av
regionens berømte malere Rubens, Bruegel og van
Eyck, med et stort spekter av aktiviteter og
begivenheter.

Opplev verdens lengste “Zipline” på Emiratenes
høyeste fjell!
Ras Al Khaimah, det nordligste av emiratene i UAE/De
Forente Arabiske Emirater, tilbyr de besøkende en
virkelig genuin og autentisk arabisk opplevelse, som
omfatter alt fra gyldne sandstrender, frodige
mangroveskoger og terrakottafargede ørkenområder til
toppene i Hajar-fjellene.

Mer informasjon finner du bl.a. her:
https://www.visitantwerpen.be/en/barok/baroque

Besøk Szczecin - den historiske hovedstaden i
Vest-Pommern!

Dersom du liker fjell og sykling, foreslår vi at du
tilbringer en dag med fjellsykling på det høyeste fjellet i
UAE, Jebel Jais. Her på Jebel Jais finner du også
verdens lengste “zipline” (svevebane), Jebel Jais Flight
– en særdeles spennende opplevelse som du ubetinget
bør kunne krysse av på listen din. Her kan du sveve i en
fart som er høyere enn noe annet sted, med utsikt til
den høyeste fjelltoppen i UAE, og lande på en
spektakulær, gjennomsiktig plattform som rager opp i
luften i en høyde på 15 etasjer.

Visste du at du kan reise til Szczecin direkte fra Oslo,
Bergen og Stavanger? Med et ekstraordinært klima, en
jodrik havbris samt en rik behandling med terapeutisk
gjørme og saltvann kan Vest-Pommern beskrives som
et senter for spa og velvære. Szczecin er en
sykkelvennlig by med mange sykkelstier i hele byen. Du
kan bruke egne bysykler fra tidlig vår til sen høst. Når
du bor i Szczecin, har du også god mulighet til å spille
golf på 18-hullsbanen i Binowo.
Eller hva med litt kultur?
Byen har mange muligheter med f.eks. et flott
operahus, flere museer og teatre samt det pommerske
hertugslottet. Szczecin er det perfekte stedet for en
byferie, med avslapning, kultur og en rekke gode
restauranter. Her er det også et bra natteliv og gode
shoppingmuligheter.

Bestill din opplevelse nå på: https://jebeljais.ae/.

Det Kroatiske Turistrådet har fått ny direktør
Vedran Susic tilltrådte posten som ny direktør for
Kroatias Turistråd for Skandinavia 1 september i år.
Og ved tiltredelsen er det bare positive tall som Vedran
kan presentere når det gjelder antallet nordmenn som
valgte å feriere i Kroatia. 165.000 norske
turister besøkte Kroatia i løpet av de første 8
månedene + 6,18 %), og som resulterte i 1.629.720
gjestenetter (+3,50 %).
Les mer: https://www.polen.travel/no/byer-ogtettsteder/szczecin-den-historiske-hovedstaden-i-vestpommern-2

Vedran har en bakgrunn innen bærekraftig turisme, og
det det kommer han også til å fokusere på i sin nye
funksjon. Skandinavia ser han som ett forbilde på
dette området. Kroatia har alle forutsetninger for å bli
blant de mest bærekraftige destinasjoner i

verden. Vedran Susic vil lokke skandinaviske turister
til å besøke landet også utenfor høysesongen, fordi
landet har et fantastisk mangfold og mye å tilby året
rundt.
I løpet av de første 8 måneder av 2018, besøkte 15,7
millioner utenlandske turister Kroatia, og det ga 88,5
millioner gjestenetter, 4 % flere enn året før. Bare i
august, ble det registrert 32,1 millioner gjestenetter
og 4, 6 millioner turistankomster.
Flest turister besøkte Istria, med 24 millioner
gjestenetter, etterfulgt av Split-Dalmatienlänet (16,6
millioner gjestenetter) og på tredje plass fulgte
regionen Kvarner (16,2 millioner gjestenetter).
Kroatias hovedstad Zagreb, hadde en oppgang på 9%
i ankomster, med 774.000 turister og 1.6 millioner
gjestenetter, 11 % flere enn året før.

Mer informasjon:
https://www.czechtourism.com/besoktsjekkia/

Den Dominikanske Republikk tilbyr en annen
form for luksus!
I dette karibbiske ferielandet, begrenser ikke
luksusferier seg til gourmet-måltider og massasje på
stranda. Med overdådige overnattingssteder, golf I
verdensklasse, sportsfiske, shopping på høyeste nivå
og et utmerket natteliv, er dette landet fylt med
opplevelsesmuligheter for reisende på jakt etter ferier
som gir maksimalt velvære i vinter.
Kroatias nye direktør: Kontaktinfo
Vedran Susic nås på: vedran.susic@visitcroatia.nu,
Mobil: + 46 73 022 4079.

Tsjekkia: De magiske julemarkedene i Brno
Julemarkedene i Tsjekkias nest største by vil begeistre
deg! Dersom du er på utkikk etter tradisjonelt
kuntshåndverk, musikk og lokale delikatesser, bør du
sette kursen mot Dominikánské Square. The Square of
Freedom, hovedtorget i byen, er sentrum for den livlige
feiringen.
Her kan du beskue lysshow, lytte til musikk i ulike
genreer og stilarter, få eksklusive drinkeriI Winter Bar
eller gjøre innkjøp på designermarkedet. Deretter kan
du enkelt reise fra Brno til Praha på bare 2,5 time, eller
ta en 1,5 times avstikker til Wien.

Den Dominikanske Republikk, en av de store
reisenyhetene dette året, har mange strenger å spille
på. Vakre strender, fjellområder med flott utsikt, frodige
daler og endeløse steppeområder. I tillegg til dette,
finner du et pulserende byliv, med folk som finner det
naturlig å “gå bananas” på dansegulvet.
Dette landet på øya Hispaniola – den mest geografisk
varierte i Antillene og den nest største øya i Karibbien –
tiltrekker seg i økende grad besøkende på jakt etter en
annerledes luksusferie.
Dominikanerne er stolte av at deres land er den
ledende destinasjonen når det gjelder luksusreiser, og
de fleste vektlegger den vakre naturen og de gjestfrie
menneskene som landets største fortrinn.
Som besøkende, kan du være sikker på å få en
avslappende ferie og vende tilbake med ny energi.
Dette gjelder enten du tilbringer tiden på en av våre
flotte golfbaner, eller du tar utfordringen med en tur til
Constanxa-fjellene i det sentrale høyfjellsområdet, nyter
livet på en badedestinasjon langs en av strendene på
den nordlige kysten, eller du ønsker å utforske det

pulserende bylivet Ii Santo Domingo; uansett finner du
lett din perfekte ferie.

Skottland i hovedfokus dette kvartalet
De neste 3 månedene blir vi å rette ekstra fokus mot
Skottland, ved både å lansere en Content kampanje,
samt prioritere grupper og individuelle pressereiser hit.
Nordmenn har generelt et veldig godt forhold til
Skottland, mye på grunn av felles historie, men også
grunnet olje og fisk.
Vi ønsker nå å få frem de ulike delene av Skottland som
Nordmenn kanskje ikke er like kjent med, og samtidig få
frem alt det spennende som foregår i storbyene
Edinburgh og Glasgow nå mot jul. Veldig mange
Nordmenn drar til London for å utforske de fantastiske
markedene der, det de kanskje ikke vet, er at både
Edinburgh og Glasgow også har storslagne
julemarkeder å velge mellom.

For mer informasjon: www.GoDominicanRepublic.com

Lonely Planet har valgt ut Vilnius som en av ti
toppdestinasjoner å besøke i Europa
Vilnius kaprer en av de prestisjefylte plassene blant
reisemålene på Lonely Planets liste over de hotteste
nykommerne.

I Skottland finner du også Storbritannias svar på
«Route 66», nemlig North Coast 500 som virkelig er
verdt å få med seg.
Kanskje du finner din nye favorittdestinasjon i
Skottland?
Det er også verdt å merke seg at det er veldig enkelt å
komme seg til Skottland fra Norge. Du kan fly direkte til
Edinburgh og Aberdeen med både SAS, Widerøe og
Norwegian.

Byen har gjort seg fortjent til en plass på listen takket
være sin økende popularitet som et godt alternativ for
storbyweekender,
med
en
kombinasjon
av
fascinerende historie og blomstrende kreativitet, en
spennende ølkultur og nye, nordiskinspirerte
restauranter.

Mer informasjon om Storbritannia og tips til din neste
reise: www.visitbritain.no

Mer informasjon: www.tourism.lt / www.Lithuania.travel

Her finner du Tallinns beste matopplevelser
Du er nok ikke den første som oppdager Tallinn som
gourmethovedstad. De siste årene har den estiske
hovedstaden virkelig markert seg på kartet, med et
imponerende utvalg kreative og moderne barer, caféer
og restauranter.
Og det beste av alt? Du
får mye for pengene!
Tidligere i sommer
inviterte Visit Estonia den
norske foodien Anders
Husa til å besøke Tallinn.
Nå har Anders samlet
sine beste tips i et helt
nytt foodiekart over den
estiske hovedstaden.

En foodie er en person som
er lidenskapelig og genuit
interessert i mat, som ikke
kun spiser på grunn av sult,
men på grunn av interessen.
Termene «gastronom» og
«gourmand» beskriver det
samme, som for eksempel
en person som koser seg
med mat kun for nytelsens
skyld.

kulturhistorie som strekker seg 2.500 år tilbake i tid.
Dette, sammen med et fantastisk og eksotisk dyreliv
som gir deg spennende opplevelser, samt et kjøkken
med krydder som får dine smaksløker til virkelig å
våkne opp; dette er noe av det Sri Lanka har å tilby.
Og dette er noe du kan oppleve hver eneste dag, noe
som gjør Sri Lanka til en helårsdestinasjon som tilbyr de
beste og mest spennende opplevelser 365 dager i året.
Med korte avstander mellom de ulike destinasjonene og
den variasjonen som de ulike stedene har å tilby, er Sri
Lanka ett av de mest ettertraktede og populære
reisemålene for de som vil ha en perfekt
ferieopplevelse.

- Wikipedia

Anders Husas foodiekart
over Tallinn finnes her: www.andershusa.com/whereto-eat-in-tallinn-discover-the-best-restaurants-of-themodern-estonia
Topper listene
Den estiske matscenen trekkes frem i den nordiske
matguiden White Guide. Estland ligger langt foran sine
baltiske naboer i matveien - og heller nærmere
Skandinavia. Av 160 anbefalte restauranter i de
baltiske landene ligger 114 i Estland – de fleste er i
Tallinn!

Finn ut mer på: www.srilanka.no / www.srilanka.travel

Reykjavik kulturnatt
Reykjavik har arrangert kulturnatt fra 1996 og
arrangementet har vokst seg større og mer populært
for hvert år. Kulturnatten markerer starten på
vinterprogrammet til mange kulturinstitusjoner og hvert
år deltar rundt hundre tusen mennesker på de ulike
arrangementene. Utenlandske besøkende i byen får her
en helt unik opplevelse av byen og kulturen på Island.
Kulturnatt ble i år holdt 18. august. Det var over 600
gratis arrangementer over hele byen, byens museer
holdt åpent, gater og torg ble gjort om til
konsertarenaer og kvelden ble avsluttet med et storstilt
fyrverkerishow på havnebakken.
©CultureNight.is

www.visitestonia.com/en/estonias-30-best-restaurantsare-listed-in-white-guide-nordic

Sri Lanka – det perfekte reisemål for opplevelser
og eventyr
Strender badet i den gyldne kveldssolen, pittoreske
småstader, frodige grøntområder; dette er en øy
fullpakket med alle gaver naturen kan gi og en

Les mer på: http://culturenight.is/

Boracay gjenåpner og gir inspirasjon til
bærekraftig utvikling

Eilat International Desert Marathon – 30.
november 2018

Et bedre og mer bærekraftig Boracay er klart til å ønske
besøkende velkommen tilbake f.o.m. den 26. oktober!
Da ventes den revitaliserte destinasjonen å tiltrekke seg
både nye og velkjente målgrupper.

Mens Europa stort sett lider av kulde og vått vær som
gjør utendørs trening mindre fristende, tilbyr den varme
vintersolen i Eilat ved bredden av Rødehavet helt andre
forhold. Her gjør værforholdene det mulig å arrangere
en konkurranse i den internasjonale serien av
maratonløp – Eilat International Desert Marathon.
Israels mest populære destinasjon ved Rødehavet, er
mer enn bare et turiststed. Dette er også en viktig
destinasjon for idrettsutøvere som søker hit på grunn av
det varme vinterklimaet, det varierte ørkenlandskapet
og de rolige forholdene i vannet i Eilat-bukta. Eilat er
derfor vertskap for mange konkurranser både for
profesjonelle og amatører.

Etter å ha vært stengt i en lengre periode for å
gjennomgå en omfattende renovering og oppgradering,
er Boracay en bedre destinasjon enn noensinne.
Bærekraftig utvikling har vært sentralt i arbeidet som er
utført, noe som innebærer til tross for at en av de
viktigste turistdestinasjonene har vært stengt, har
turismen til Filippinene holdt seg på et høyt nivå, ifølge
undersekretær for turistutvikling, Benito Bengzon jr., og
en av årsakene er at fokuset har vært flyttet til andre
destinasjoner.
Nå er altså tiden inne for å ønske alle besøkende
velkommen tilbake til Boracay! Forbedret infrastruktur,
fokus på bærekraft generelt og opplæring av
medarbeidere er viktige elementer i det forbedrede
tilbudet til de besøkende.
En stor markedsføringskampanje, som ikke bare
omfatter Boracay, vil bli iverksatt de neste månedene,
or at alle skal bli kjent med Filippinene som et
spennende og bærekraftig reisemål.

Distansene i denne konkurransen er helmaraton,
halvmaraton, 10 km og 5 km. Det å løpe i ørkenen,
medfører helt spesielle utfordringer. Den ugjestmilde
naturen i en ørken, variasjonen mellom varme og kulde,
sanden og vinden, den ubarmhjertige solen; denne
kombinasjonen gjør løpet mye tøffere enn det selve
distansen i seg selv skulle tilsi. Websiden er full av tips
om hvordan man best kan takle alle disse utfordringene
og som ikke inngår i de fleste “vanlige” maratonløp.

For mer informasjon og registrering:
http://desertrun.co.il/en/
I 2017 besøkte vel 6,6 millioner turister Filippinene, og
ifølge Philippines Department of Tourism er man godt
på vei mot målet om 7,4 millioner besøkende.
https://itsmorefuninthephilippines.co.uk/news/boracayreopening-to-inspire-sustainable-development/
Og fra den 28. oktober kan du fly med Philippine
Airlines fra London om bord en A350-900.
https://itsmorefuninthephilippines.co.uk/news/philippine
-airlines-to-upgrade-manila-london-route/

Mytisk sør-italiensk kulturhovedstad i 2019
Tenk deg en by der husene er hugget ut i sten direkte i
fjellet, der bare fasadene mot gatene er murt opp. Dette
er bydelen «I Sassi» i Matera, og den er registrert på
UNRSCO sin liste over bevaringsverdige kulturskatter.
Og i 2019 er Matera europeisk kulturhovedstad.

Regionen Basilicata strekker seg ut over Sør-Italia til to
hav, med milevis av sandstrender og pittoreske
klippebukter. Mellom disse, rager fjellene opp. Naturen
er vill og utilgjengelig, og representerer en utfordring for
de som ønsker en aktiv ferie, f.eks. i nasjonalparken
Pollino. Middelalderske fjellandsbyer byr på genuine og
velsmakende opplevelser.
Mange filmer har blitt spilt inn i dette området, med
bakgrunn i et miljø med et dramatisk uttrykk, og
regissøren Francis F. Coppola legger gjerne turen hit til
sine røtter.

Bransjekalender
Kommende aktiviteter:
24. oktober 2018:
Eastern Moravia – Magic of Variety
Presentasjon av den spennende tsjekkiske
regionen, workshop med sentrale aktører fra
området.
Kristinelundv. 17, Oslo (ambassadørens
residens)
Tid: kl. 10.00-14.00
Påmelding: stockholm@czechtourism.com
1. november 2018:
Amazing Thailand Roadshow
Det årlige Thailand-arrangementet med
workshopdeltagere fra en lang rekke aktuelle
bedrifter.
Hotel Continental, Oslo
Tid: kl. 16.00-22.00
Etter invitasjon; kontakt nina@tourismthailand.se

www.matera-basilicata2019.it
www.basilicataturistica.it
www.italiantouristoffice.se

24. januar 2019:
TravelMatch 2019
Norges største B2B workshop for reiser ut av
Norge – nå for 8. gang
Oslo Kongressenter. Oslo
Tid: kl. 09.00-17.30
www.travelmatch.no – meet@travelmatch.no
9. & 10. februar 2019:
Utforsk Verden
Et helt nytt publikumsevent med fokus på
kvalitetsreiser ut av Norge
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
9. & 10. februar 2019
www.utforsk-verden.no – post@utforsk-verden.no

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

