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Serbia, Blant de beste destinasjonene i 2019
Det amerikanske magasinet Forbes rangerte Serbia
blant de 18 gunstigste destinasjoner i verden rent
prismessig som bør besøkes dette året, og beskrev
landet som «En av de best bevarte hemmelighetne i
europa, et sted med smittende energi».
TANJUG | Forbes: Serbia among 18 best budget
destinations for 2019
www.tanjug.rs/full-view_en.aspx?izb=452507

har nå tre ganger så stor plass som i de gamle
lokalene. I tillegg har utstillingen fått et løft med blant
annet videokart og virtual reality-effekter. Choco-Story
i Brussel er den andre i rekken av nyåpnede
sjokoladeopplevelser i Belgia. 12. januar åpnet
Belgias største sjokoladeopplevelse, Chocolate
Nation, nemlig dørene i diamanthovedstaden
Antwerpen. Her kan sjokoladeelskere i alle aldre
oppleve de dyktige sjokoladekunstnerne utfolde seg
og få tips av den anerkjente sjokolademakeren Patrick
Aubrion. Chocolate Nation arrangerer også
sjokoladeworkshops.

Videre erklærte leserne av websiden Travel Lemming
at Serbia er den beste destinasjonen å besøke i 2019
og juryen, bestående av 12 av verdens mest
innflytelsesrike bloggere innen turisme, tildelte prisen
Emerging Destination Awards til Serbia, og deres
budskap var
«Uansett hva du gjør, så bør du besøke Serbia slik at
dette reisemålet kommer ut av sitt skjulested».
https://travellemming.com/reader-travel-awards-2019/

To nye sjokolademuseer i Belgia
Den 15. februar gjenåpnet sjokolademuseet ChocoStory i Brussel på sin nye adresse i hjertet av byen.
Her har besøkende muligheten til å lære mer om veien
fra kakaobønner til sjokoladeplater. Sjokolademuseet

http://choco-story-brussels.be/
https://www.chocolatenation.be/

DesignMarch gjør Reykjavik til en stor arena for
feiringen av design!

gode incitament for investorer, vil de besøkende finne
mange gode overnattingstilbud i fremtiden.

DesignMarch er Islands årlige designfestival som finner
sted for 11. Gang I perioden 28.- 31. mars 2019. Dette
er den største og mest unike festivalen så langt med
over hundre arrangementer som gjør Reykjavik til en
eneste stor arena for design.
Fra mote til møbler, fra arkitektur til miljø, fra mat til
produktdesign; festivalen fremviser det beste fra det
lokale designermiljøet, sammen med spennende
internasjonale navn. DesignMarch åpnes med
arrangementet DesignTalks, en dag fylt med
inspirerende presentasjoner fra fremstående personer
som aktivt bidrar til en bedre fremtid med spennende
prosjekter, som flytter grenser og som utvikler hjernen!

www.goisrael.com

Følg DesignMarch website for program.

Opplev UEFA Champions League finalen i
Madrid
Lørdag 1. juni klokken 21.00 går finalen i Champions
League av stabelen i Madrid, og Europas beste
fotballag vil atter en gang bli kåret.

Facebook: https://www.facebook.com/designmarch/?fref=ts

Finalen finner sted på Atlético de Madrid sin nye
fotballstadion, Estadio Metropolitano, som ble innviet i
september 2017. Stadionet har kapasitet til 68 000
ivrige fotballfans, men vær raskt ute om du vil sikre
deg plass, billettene legges ut i mars og man kan i
utgangspunktet kun søke om 2 billetter hver.

Alles øyne på Israel; blomstrende turisme og
førsteklasses hoteller

Juni er en ideell måned å oppleve Madrid i, behagelige
temperaturer; perfekt for å vandre rundt i byens
majestetiske gater.

Utover den kulturelle og religiøse betydningen Israel
har, finner man her et ferieparadis som bare venter på
å bli utforsket.
En av hovedattraksjonene for den blomstrende
turismen, er Midt-Østens juvel Tel Aviv – en oase fylt
med spennende aktiviteter, solfylte Middelhavsstrender og UNESCO anerkjent Bauhaus-arkitektur.
Tilgjengeligheten og det mangfoldige tilbudet har gjort
Tel Aviv til en stigende stjerne i Midt-Østen.
Bedre forutsetninger for hotellentreprenører skal bidra
til å møte den økende etterspørselen. Israelske
myndigheter fremmer utviklingen av hoteller ved å
redusere byråkratiet og legge til rette for utvikling av
hoteller av høy klasse. Med bedre tilrettelegging og

https://www.esmadrid.com/en/whats-on/finalchampions-league-2019-wanda-metropolitanostadium

Tsjekkia; langs «jernteppet» på sykkel

Uansett hva du leter etter, vil du finne det her.

Dette året feirer Tsjekkia 30 års jubileum for
“jernteppets” fall. Langs den tidligere grensen finnes
den lengste EuroVelo sykkelruten, og dette området er
som et åpent historisk museum året rundt. Ved starten
av denne ruten i Tsjekkia, kan du se minnesmerket
etter ofrene fra perioden med “jernteppet” nær byen
Cheb. Så fortsetter sykkelruten, som til dels følger en
tidligere militærvei, gjennom nasjonalparken Sumava.
Nær Čížov, er 350 meter av “jernteppet” bevart,
inkludert et vakttårn.
Like ved grensen til Østerrike, i middelalderbyen
Mikulov, gir ruten deg historien til de menneskene som
forsøkte å krysse grensen til den andre siden av
“jernteppet”.

Bli en RAK ekspert her
#IFoundRAK Finn ut mer:http://raktravelmaster.com/

European Cycle Tourism Week 2019
I juni, er Belmonte i Portugal vertskap for European
Cycle Tourism Week, en viktig begivenhet som
promoteres av European Cycling Federation.

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

Utforsk Ras Al Khaimah, et eventyr du aldri vil
glemme!

Formålet er å fremme sykling som fritidsaktivitet, uten
konkurranse eller tidsrammer, der tanken heller er å
utforske det store området med historiske landsbyer
og presentere Portugal som en viktig destinasjon for
de som liker sykling, enten det er som amatør eller
profesjonell.
Det vil bli tre daglige turer – kort, medium og lang –
som alle starter og avsluttes i Belmonte. I tillegg til
disse turene, vil det også være et annet program med
aktiviteter for barn.

Ras Al Khaimah er stedet for eventyr. Det nordligste
emiratet I UAE er fullt av overraskelser for å
tilfredsstille de som søker spenning og opplevelser,
eller som er på søken etter sinnsro, kontakt med
naturen eller vil hengi seg til uforglemmelige
opplevelser de kan dele med familien.
Bare en 45 minutters kjøretur fra Dubai, kan Ras Al
Khaimah fremvise vakre strender, en smaragd av en
kystlinje, høye fjell, og en gjenklang av historie og
kultur som strekker seg 7.000 år tilbake i tid. Du kan
sveve langs verdens lengste zipline eller bare lene deg
tilbake og beundre naturen på sitt mest majestetiske.

Mer informasjon:
https://www.visitportugal.com/en/content/europeancycle-tourism-week-2019

Hotel WARSZAWA PRUDENTIAL 5* - For
hode, kropp og sjel
Hvis du ønsker deg en ekte luksusopplevelse med et
historisk innslag, er nyåpnede 5 * Warszawa
Prudential det rette stedet for deg. Hotellet, som ligger
midt i sentrum av byen, tilbyr noe for både hodet,
kroppen og sjelen.
Da Prudential-bygningen opprinnelig ble tegnet, var
hensikten å bygge en art deco-struktur som skulle
dominere byens skyline, med kontorplasser i nedre
del av bygget og luksusleiligheter i den øverste delen,
som senere ble et hotell. Da bygget ble en realitet,
ble resultatet fantastisk.

2019"! Batelina i Banjole, Konoba Vinko i Sibenik,
samt Agava og Tač i Zagreb.
Gwendal Poullennec, internasjonal direktør for
MICHELIN-guiden, kommenterte valget 2019 i Kroatia,
med følgende ord: "Dette utvalget viser potensialet i
den kroatiske gastronomiske scenen. Landet
er velsignet
med
flere
påvirkninger;
fra
middelhavssmaker i Dalmatia, italienske innslag i Istria,
samt de slaviske smakene fra Zagreb til Slavonia. som
alle bidrar til at Kroatia er i ferd med å skape en helt
unik kulinarisk identitet ".

Les mer om Kroatias Michelinrestauranter her:
https://bit.ly/2TmmLll
Hele artikkelen finner du her:
https://www.polen.travel/no/nyheter/hotel-warszawaprudential-5-–-for-hode-kropp-og-sjel

Kroatia full av stjerner; to nye kroatiske
Michelin restauranter
Med utsøkte viner, eksklusiv hvit trøffel og olivenolje av
høy kvalitet, har Kroatia I lang tid lokket matelskere fra
hele verden. Kroatia har en rik matkultur med
kvalitetsråvarer, noe
som
igjen har
fått
anerkjennelse, när
den prestisjefyllte
Michelinguiden for 2019 har tildelt ytterligere 2 kroatiske
restauranter hver sin Michelinstjerne.

Den Dominikanske Republikk setter nye
rekorder!
2018 var et godt år for turismen i Den Dominikanske
Republikk. Det karibiske landet på øya Hispaniola
hilste mer enn 6,5 mill. flypassasjerer velkommen, noe
som, gir en ækming på 6,2 prosent sammenlignet med
2017.

I år er det restauranten Noel i Zagreb, som får sin
første Michelin stjerne, samt restaurant Draga di
Lovrana i Kvarnerbukten .

Det har lenge vært landets enestående vakre
sandstrender og det ideelle klimaet som innbyr til
badeferie året rundt som har trukket folk til
Dominikanske Republikk. Men, med stadig mer kresne
reisende, som etterspør unike opplevelser, velvære,
store
gastronomiske
smaksopplevelser
og
destinasjoner, der ligger litt unna den slagne turistvei,
er tiden også på Dominikanske Republikks side. Her
kan du i høyeste grad finne både aktiv ferie og total
avslapning.

Kroatia får også fire restauranter med "Bib Gourmand"
utmerkelsen i den nye "MICHELIN Guide Croatia

Ifølge data fra reiseportalen TripAdvisor var det i 2018
flere reisende enn noensinne som etterspurte

naturopplevelser, aktiv ferie og utendørs aktiviteter
som vandring, sykkelturer og dykking. Dominikanske
Republikk har som knutepunkt for vannsport som
surfing, kitesurfing og scuba diving mye å tilby i den
henseende, og også når det gjelder dyreliv og
maritime opplevelser, er det mange grunner til å
besøke landet. Og i tillegg, finnes det et spekter av
tilbud knyttet til velvære og gastronomi.
For mer informasjon: www.GoDominicanRepublic.com

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

Bransjekalender
Kommende aktiviteter:
Torsdag 25. april:
LOT Polish Airlines 90 år
Jubileumsarrangement med gode samarbeidspartnere.

Tirsdag 27. august kl. 17.00:
Regional Workshop Bergen
Årlig workshop med et spekter av aktører fra mange land.

Mathallen, Oslo.
Butel Gonen G.Butel@lot.pl

Grand Hotel Terminus, Bergen.
www.antor.no / arne@asbconsult.no

Torsdag 9. mai kl. 16.00:
ANTOR Presseworkshop

Onsdag 28. august kl. 17.00:
Regional Workshop Trondheim

Det årlige workshop-arrangementet for media og bloggere.

Årlig workshop med et spekter av aktører fra mange land.

Høyskolen Kristiania, Oslo
www.antor.no / arne@asbconsult.no

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim.
www.antor.no / arne@asbconsult.no

Mandag 26. august kl. 17.00:
Regional Workshop Stavanger

Torsdag 29. august kl. 17.00:
Regional Workshop Oslo

Årlig workshop med et spekter av aktører fra mange land.

Clarion Hotel Stavanger, Stavanger.
www.antor.no / arne@asbconsult.no

Årlig workshop med et spekter av aktører fra mange land.

Sted annonseres senere.
www.antor.no / arne@asbconsult.no

