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Utforsk skjønnheten på det greske 

fastland året rundt 
 

Hellas er et høyt elsket reisemål, og i tillegg til de 

mange velkjente øyene, tilbyr fastlandet en rekke 

muligheter for en klassisk Middelhavsferie! Her kan 

du finne uberørte fiskerlandsbyer med en fredelig 

charme, eller byopphold som inneholder det meste.  

Gled deg over et utall arkeologiske minnesmerker, 

fascinerende kultur, en dramatisk kystlinje og et 

svært fotogent landskap! Stikk av til Peloppones, 

der mytene møter historien. Her finner du 

monumenter fra alle perioder av den 

begivenhetsrike historien, kjente utgravningssteder 

som det historiske Olympia, Epidaurus, Mycenae, 

unike landsbyer og imponerende slott, omkranset 

av en fantastisk naturlig skjønnhet; fjell og skoger, 

elver og grotter. Dette gjør denne delen av Hellas 

til et ideelt sted for ferie, turer, sport og kultur. Og 

ikke å forglemme; Peloppones er omkranset av 

hav, med flotte strender, vennlig og sandfylt i vest 

og med fjellformasjoner i øst.  
 

 

 
 

 
 

Stort jubileum feires i Tyskland: 500 år 

siden Reformasjonen 

 
500 år er gått siden reformatoren Martin Luther slo 

opp de 95 tesene på slottskirke-døren i Wittenberg. 

Selv om det ikke fins noe historisk bevis på at dette 

skjedde, var det en hendelse som forandret 

verden. Jubileet vil bli behørig feiret i hele 2017 - 

ikke bare i Lutherbyene Wittenberg og  Eisleben, 

men over hele landet. Tyskland ærer en av sine 

største sønner med et helt tiår tilegnet Martin 

Luther: Munk, professor og kirke-reformator. Følg i 

Marin Luthers fotspor gjennom Tyskland-bli med på 

en fascinerende reise tilbake til reformatorens tid. 
 

 
 

Mer informasjon på www.germany.travel/luther 

Lenke til: www.germany.travel/no/specials  
 

 
 

 Kroatia full av stjerner
 

Restaurant Monte i Rovinj tildeles Kroatia´s første 

Michelin-stjerne! 
 

Med utsøkte viner, eksklusiv hvit trøffel og 

olivenolje av høy kvalitet, har Kroatia i lang tid 

lokket matelskere fra hele verden. Landet har en 

rik matkultur basert på utsøkte råvarer, noe som 

nå har fått sin definitive anerkjennelse. Den 

prestisjefylte Michelin-guiden har nå tildelt 

Restaurant Monte i Rovinj Kroatia´s første 

Michelin-stjerne! Dessuten kan besøkende nyte 

utsøkt mat i flere andre kroatiske restauranter som 

også har funnet veien til Michelin-guiden:  

www.viamichelin.com 

   

«Vi er stolte over at kroatiske restauranter tas med 

og anbefales i Michelin-guiden, og spesielt glade er 

vi for at en av landets restauranter er tildelt en 

Reisenyheter fra hele verden 
 

Nyhetsbrev – våren 2017 

http://www.antor.no/
mailto:info@antor.no
http://www.germany.travel/no/specials/luther/virkesteder/lutherstadt-wittenberg.html
http://www.germany.travel/no/specials/luther/virkesteder/lutherstadt-eisleben.html
http://www.germany.travel/luther
http://www.germany.travel/no/specials/luther/luther.html
http://www.viamichelin.com/web/Restaurants?geoboundaries=41.6729118,8.6132813:48.356249,23.3679199


Michelin-stjerne. En slik anerkjennelse vil fremme 

turismen til landet, og ikke minst sette fokus på 

gastronomien i restaurantnæringen. Et fortrinn ved 

det gastronomiske tilbudet i Kroatia, er den store 

tilgangen på gode råvarer året rundt, noe som gir 

muligheter for å utvikle attraktive menyer», 

fremholder turistminister Gari Capelli og gratulerer 

Restaurant Monte med tildelingen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

“Vi vet at det er krevende å bli valgt ut til Michelin-

guiden, basert på hemmelige besøk, noe som gjør 

en slik utmerkelse enda mer verdifull. Det er en 

stor ære, og mine gratulasjoner går til eierne og 

kokkene på Restaurant Monte. Dette gir store 

muligheter for videreutvikling av vårt 

gastronomsike produkt og er en stor motivasjon for 

alle kokker», sier Ratomir Ivicic, direktør for  

Croatian National Tourist Board.  
 

For mer informasjon,  besøk: http://croatia.hr  

 
 

 

 Det vil være utsøkt i Latvia
 

Riga-Gauja regionen innehar tittelen som Europa´s 

Gastronomiske Region 2017 og tilbyr et omfattende 

og rikholdig program gjennom alle fire årstider. 

Programmet til den Europeiske Gastronomiske 

Region i Latvia er basert på konseptet «Wild at 

Palate», med fokus på lokale, sesongbaserte og 

friske råvarer som benyttes i matlagingen (rett fra 

åkrene og hagen til ovnen eller bordet). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den svært populære festivalen «Restaurant 

Weeks» vil bli arrangert i mai og oktober i Riga,  

samt i april og november i sjarmerende Sigulda. 

Dessuten arrangeres «Restaurant Weeks» for 

første gang i den vakre byen Valmiera. 
 

Fremragende chefs vil holde mesterforelesninger, 

til og med på Riga Central Market, som er en av de 

mest populære turiststedene.  
 

Mer informasjon er tilgjengelig her: 

http://www.rigagauja.lv/en/  

 
 

 

 
 

Afrodites fødested Pafos, Europeisk 

 kulturhovedstad 2017

 
Den sjarmerende lille byen Pafos på Kypros 

vestkyst er kanskje mest kjent som et sted for sol 

og bad, avkobling og golf, men her finnes også en 

mengde interessante severdigheter. Pafos var 

hovedstad på Kypros under hellenismen og 

romertiden og sporene er tydelige enda i dag, ikke 

minst i den arkeologiske parken med sine 

fantastiske mosaikker. De historiske og kulturelle 

levningene er så betydningsfulle at hele byen er på 

Unescos verdensarvliste.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdets rike historie og kulturelle arv er et 

utmerket grunnlag for å bygge en helhet rundt og 

under kulturhovedstadsåret. Programmet som er 

skapt, tilbyr mange interessante og spennende 

elementer, og spenner over et bredt spekter. Et 

fullstendig program med konserter, utstillinger, 

dans, workshops med mere finner du på 

organisasjonens hjemmeside: www.pafos2017.eu 

 

En sentral del er konseptet "Open-Air Factory" som 

ikke bare handler om åpenhet i forhold til rom, men 

også til toleranse, aksept, oppmuntring og 

inkludering av ulike kulturer, ideer og 

trosoppfatninger. Helt på linje med organisasjonens 

motto “Linking Continents-BridgingCultures”.  

http://croatia.hr/
http://www.rigagauja.lv/en/
http://www.pafos2017.eu/?lang=en


 World Pride Madrid – fest i Oslo

Fredag den 31.mars kickstarter vi feiringen av 

World Pride i Madrid 2017 på Cesar Bar & Café i 

Oslo. Vi spanderer tapas og vin og Voi Voi 

underholder med blant annet spanske Eurovision- 

sanger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i vår karaokekonkurranse og kanskje du blir 

den heldige vinneren av hovedpremien som er en 

reise for 2 til World Pride i Madrid? Pssst; sangene 

som fremføres må være spanske! 
 

Når: Mellom klokken 20 og 22 

Hvor: Cesar Bar & Café, C. J. Hambros plass 2,  

         Oslo 
 

Dette er bare en forsmak på hva som venter deg i 

Madrid i juni- håper vi sees den 31.mars på Cesar.  
 

 
 

Novi Sad – Europisk Kulturhovedstad i 

 2021

 
Novi Sad, den nest største byen i Serbia, vil være 

Europeisk Kulturhovedstad i 2021. Med Matica 

Srpska - den eldste vitenskaps – og kulturinstitusjonen i 

Serbia, National Theater, Petrovaradin-festningen, en 

rekke museer og tallrike offentlige og private 

gallerier, er Novi Sad ett av de viktigste 

kultursentrene i landet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.serbia.travel, http://novisad.travel/en/ 

Byen er også vertskap for den berømte 

musikkfestivalen EXIT, som flere ganger er kåret til 

Europa s beste musikkfestival. Novi Sad er 

hovedstad i Vojvodina-provinsen, som av Lonely 

Planet ble kåret til en av de tre viktigste provinsene 

å besøke i 2017. 
 

Det er mange grunner til å oppdage denne stigende 

stjernen på Balkan! 

  

 
 

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.  
 

Rolige og uberørte strender i Khanom, som kan 

beskrives som et sted med perfekte strender – et 

skjult paradis – langt unna støyende natteliv og 

stressende shopping. Nadan-stranden er ni 

kilometer lang og en av de lengste i hele Thailand. 

Ikke langt unna ligger også en rekke andre 

strender.   
 

I tillegg til de uberørte strendene i Khanom er 

distriktet kjent for sine rosa delfiner. De har sine 

faste tilholdssteder utenfor kysten, så det er gode 

http://www.serbia.travel/
http://novisad.travel/en/
http://news.cision.com/no/tourism-authority-of-thailand/r/nakhon-si-thammarat-provinsen---et-urort-paradis-med-storslatt-natur-og-kultur,c2169705


muligheter for å se dem hvis man blir med lokale 

båtførere. Oppdag buddhismens historie og den 

rike kulturarven, bl.a. med et besøk i Wat Phra 

Mahathat, som er et av de eldste og viktigste 

templene i Thailand. Det er det største tempelet i 

Sør-Thailand og antas å være mer enn 1000 år 

gammelt.  
 

Slik kommer du hit: Med bil er det 780 kilometer 

sørover gjennom provinsene Samut Sakhon, Samut 

Songkhram, Pretchaburi, Prachuap Khiri Khan, 

Chumphon og Surat Thani. Nakhon Si Thammarat 

har sin egen flyplass, som er tilgjengelig via 

innenlandsruter. Det går ekspresstog fra Bangkok 

to ganger per dag til Nakhon Si Thammarat, og 

turen tar mellom 12 og 14 timer. Det går også 

busser fra Bangkoks sørlige bussterminal, og turen 

tar rundt 12 timer.  
 

 

 Stadig flere nordmenn velger Polen

 
Polen opplever stadig flere turister fra Skandinavia. 

Statistikken viser at 539.234 skandinaver besøkte 

Polen i 2016, og derav var 194 615 nordmenn. Det 

viser at Norge står i en særstilling når det gjelder 

turister fra alle de nordiske landene. Nordmenn 

reiser som regel til Krakow, Warszawa, Gdansk og 

Wroclaw. Antall turister i Polen, og særlig i Gdansk, 

vil antakelig vokse enda mer i år fordi byen fikk 

tredjeplassen i konkurransen “Europas beste 

reisemål 2017”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.polen.travel/no/nyheter 

 

 

Ryanair til Tel Aviv og Eilat fra 19 

 europiske steder

 
Ryanair har, i samarbeid med Israel´s 

turistdepartement, lansert sin ruteplan med hele 19 

ruter (hele 15 nye; 7 til Tel Aviv og 8 til Eilat). 

Turistminister Yariv Levin sier: «Ryanairs viktige 

inntreden i Israel er gode nyheter som vil bidra 

sterkt til både økt turisme og reduserte kostnader 

for flyreiser til og fra Israel. Jeg er glad for at 

samarbeidet mellom turistdepartementet og 

Ryanair har lyktes og at selskapet uttrykker stor 

tiltro til turisme i Israel. For første gang utvider 

Ryanair sin virksomhet til Tel Aviv og tredobler 

nesten virksomheten i Eilat.». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryanairs kommersielle direktør, David O’Brien, 

uttalte at Ryanair er glade for å kunngjøre 

ruteplanen for Israel. O’Brien la til at selskapet vil 

selge seter fra Tel Aviv og Eilat fra bare 20 euro for 

å feire den nye ruteplanen til Israel. Denne planen 

gir hele 21 ukentlige flyvninger på Tel Aviv og 24 

ukentlige flyvninger på Eilat. Dette vil bidra både 

med tanke på besøkende til Israel, men også med 

tanke på israelere som reiser ut av landet, som 

også er i sterk økning. 
 

I 2016 økte antall turister som besøkte Israel med 

4 % i forhold til året før, noe som sammenlagt ga 

2,9 millioner besøkende. Og særlig i de siste 4 

måneder av fjoråret var veksten stor, og antall 

utenlandske turister slo alle rekorder. USA og 

Russland er fortsatt de ledende markedene, 

etterfulgt av Frankrike, Storbritannia og Tyskland, 

men også andre markeder er i vekst. 
 

I år har turistministeriet fått det største budsjettet 

noen sinne, til fordeling på nøkkelmarkeder og 

sentrale markedsføringsprosjekter.  
  
For mer informasjon: www.goisrael.nu 

 

 

 Økt fokus på Malta og Valletta

 
Interessen for Malta øker stadig, av mange ulike 

grunner. Totalt endte antall utenlandske turister i 

2016 på nesten 2 millioner, en økning på 10.2 % i 

forhold til året før. Antallet besøkende fra Norden 

nådde 123.963, som representerte en økning på 

5,6 %. 

 

https://www.polen.travel/no/nyheter/stadig-flere-nordmenn-velger-polen
http://www.goisrael.nu/


Etter som Malta tar over formannsskapet i EU, øker 

fokuset både på landet og hovedstaden Valletta. 

Den barokke byen, har også blitt valgt til Europeisk 

Kulturhovedstad i 2018, noe som både vil bidra til 

at et allerede rikt kulturprogram blir enda mer 

spennende, og at fokuset generelt sett øker.  
 

Denne unike hovedstaden, bygget av ridderne av 

St. Johns orden i 1566, er allerede anerkjent for sin 

kultur og inngår selvsagt på UNESCO sin liste ovr 

bevaringsverdige kulturminnesmerker.  
 

Både historien og de høyst moderne aktivitetene 

inngår i det årlige kulturprogrammet, bl.a. med 

Valletta Film Festival som et viktig høydepunkt.  Og 

i 2018 blir programmet enda mer spennende enn 

vanlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.valletta2018.org 

 
 

 
 

 Kulinarisk revolusjon i Praha; bistro

 
Fremragende chefs, designerinteriør og mat av 

høyeste klasse. Unike matopplevelser venter på 

deg i Praha, etter at tre nye bistroer nylig åpnet. 

 

Milada: 
 

På slutten av fjoråret, åpnet Michelin-chef Ondrej 

Shajdak og hans kone Sarka en iøyenfallende 

neoklassisk bistro i det trendy området Holesovice 

(nær Letna-parken). I et minimalistisk interiør, 

tilbyr et vennlig personale mat av fantastisk 

kvalitet. Dette er nærmest en form for 

bydelsbistro, med klassiske tsjekkiske retter, men 

samtidig med smaker som kan overraske og være 

noe utenom det vamlige.  

 

Next Door by Imperial: 
 

Dette er en moderne tsjekkisk bistro, fylt til randen 

med spennende detaljer. Dette er det nyeste 

bidraget fra en av landets mest kjente TV-kokker, 

Zdeněk Pohlreich.  Interiøret, designet av den 

italienske arkitekten Luciano Belcapo, vekker 

beundring hos de besøkende. Og maten som tilbys, 

er trofast mot de tsjekkiske kulinariske tradisjoner, 

samtidig som kokkene ikke er redde for å 

eksperimentere med ulike smaker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bogetta Line: 

Et pust av Italia dukket for bare noen uker siden 

opp ved togstasjonen Masarykovo. Dette er 

allerede den 5. i rekken av spisesteder i regi av 

Riccardo Lucque, og her finner du i tillegg en butikk 

som selger italienske spesialiteter som er 

vanskelige å finne andre steder. Her kan du nyte 

spesielle typer brød, fersk pasta, prosciutto, oster, 

dessserter og mye annet velsmakende. 

 

 

 

 
 

 

Kommende aktiviteter 

 

 

6. april kl. 11-14  
Kroatia Workshop 
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo 

 

27. april kl. 16-19 
ANTOR Presseworkshop 
Høyskolen Kristiania, Prinsens gt. 7, Oslo  
www.antor.no  

 
 
Forhåndsvarsel: 

11. januar 2018 
TravelMatch 
Oslo Kongressenter  
www.travelmatch.no  
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