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Nyhetsbrev – Våren 2016 
 

Stiniva på øya Vis i Kroatia kåret til beste strand i Europa 

Den populære europeiske reise-portalen European Best Destinations lot nylig de reisende stemme over de beste 

strendene I Europa for 2016, og den litt bortgjemte Stiniva toppet listen.  
 

Stiniva ble utpekt som en av de 15 vakreste strendene I Europe av så 

mange som 88 % av de som stemte, mens hele 66 % hadde denne 

stranda helt på toppen av lista. 
 

Stiniva blir beskrevet som et idyllisk sted for bading I krystallklart vann. 

Websiden roser også øya Vis for strender som hovedsakelig er 

tilgjengelige med bil, passende for familieutflukter og med rikelig naturlig 

skygge som er ideelt for de yngste familiemedlemmene. European Best 

Destinations er en organisasjon med base i Brussel, med formål å promotere europeisk kultur og turisme.  

For mer informasjon, se: European Best Destinations  

 

 

Trinidad & Tobago satser på sportsturisme 

 

Sport har lenge spilt en stor rolle på Trinidad & Tobago, og i løpet av de siste årene er sportsturisme blitt et viktig 

satsningsområde, som skaper utvikling og gir besøkende sportsopplevelser i verdensklasse i naturskjønne omgivelser.  

En rekke begivenheter preger sportsåret 2016 på Trinidad & 

Tobago, deriblant:  

 Tobago International Sea to Sea Marathon avholdes for 

første gang i mai 

 Caribbean Premier League Cricket (CPL T20) avholdes i juli 

 Tobago International Cycling Classic avholdes i 

september/oktober 

 Tobago Beach Soccer Championships avholdes i november 

 
www.gotrinidadandtobago.com │ www.facebook.com/islandsoftrinidadandtobago 
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Malaysia: 2020:36:168.  

Med denne mystiske koden avslører Tourism Malaysia mål for de neste årene. 

Innen 2020 skal Malaysia ta imot 36 millioner turister som igjen skal legge 

igjen 168 milliarder Malaysiske ringgit, en sum som tilsvarer over 36 milliarder 

euro. Målet er dristig.  
 

Det innebærer nemlig en 30 prosent økning i antall turister i forhold til dagens 

tall, og nesten en dobling av summen med penger som de skal legge igjen. 

Malaysia tilbyr turister dykking i havet med temperaturer på mellom 24 og 31 

varmegrader, golf, shopping, mat, festivaler, eksotiske øyer med perfekte strender 

og strandliv og en variert natur. 
 

www.malaysia.travel │ www.facebook.com/tourismmalaysianordicandbaltic   

 

 

 

Elver og innsjøer – Serbia´s turisttema for 2016  
 

Serbia er stolt av de mange vakre elvene og innsjøene over hele landet. 

For å illustrere dette, er det utviklet to helt nye brosjyrer: “Danube in Serbia, 588 Impressions” og “Rivers and Lakes in 

Serbia”, begge tilgjengelige på websiden til  National Tourism Organisation of Serbia: www.serbia.travel, sammen med en kort 

film om Donau i Serbia. Filmen har tittelen “The Danube in Serbia – 588 

Impressions” , og den har allerede vunnet “Silver Star” prisen ved den 

prestisjefylte internasjonale festivalen for turistfilmer på ITB Berlin: “Das 

goldene Stadttor”.  
 

Se hvorfor på: https://www.youtube.com/watch?v=_TiHfYWhDmo  
 

Donau i Serbia kan bli utforsket på mange måter, basert på temaer som: 

følg sporene etter de romanske herskerne, sykling, vinruter, 

nasjonalparker og historiske festningsverk. Innsjøer og elver I Serbia er 

ikke bare vakre å beskue og fotografere; de er også perfekte for en rekke ulike aktiviteter, inkludert sykling, fotturer, 

båtturer, vinsmaking og fugletitting, så vel som mer adrenalinfremkallende aktiviteter som paragliding, fjellklatring og 

grotteturer. 

 

 

Turen går til Tyskland - men hvor...? 

Vil du ha mildt eller kjølig klima? Foretrekker du ulendt eller flatt 

terreng? Er du landkrabbe eller er du som fisken i vannet? Uansett hva 

slags naturlandskap du ønsker deg, så fins det i Tyskland. Med den nye 

destinasjonsfinneren har vi gjort det mye enklere å finne de reisemålene 

som passer best for deg.  
 

Klikk deg videre til destinasjonsfinneren og se hvor turen skal gå!  

Lenke: www.germany.travel/enjoy 

  

http://www.malaysia.travel/
http://www.facebook.com/tourismmalaysianordicandbaltic
http://www.serbia.travel/
https://www.youtube.com/watch?v=_TiHfYWhDmo
http://www.germany.travel/enjoy


Polen er det beste stedet å besøke i 2016! 
 

National Geographic Traveler har akkurat publisert de nye ”must-see” – 

destinasjoner for 2016, og det Masuriske innsjøplatået i Polen er ett av 

disse! Men det stopper ikke her; også en rekke andre destinasjoner i 

Polen er svært populære destinasjoner, vel verdt et besøk!  
 

http://www.polen.travel/no/nyheter/polen-er-det-beste-stedet-a-besoke-i-

2016 

 

 

 
 

Charles IV - en mann med en kongelig appetitt 
 

Regenten Charles IV sies å ha vært en elsker av bade god mat og vin. For å feire 700-års jubileet for den tsjekkiske 

kongen og romerske herskeren Charles den IV, inviterer Praha, 

Kroměříž, Znojmo og flere andre byer rundt om i landet til kongelige 

matfestivaler fylt med gastronomiske fristelser og vinsmaking. Charles IV 

og hans gjester spiste i første rekke rådyr, dådyr og villsvin fra skogene i 

området. Fisken kom fra de lokale elvene, og bakt kylling, vaktel og 

rapphøns ble konsumert i store mengder, og maten fikk følge av gode 

viner.  

 

Mer informasjon: http://www.czechtourism.com/p/sc-charles-iv-man-imperial-appetite/ 

 

 

Ljubljana, stolt europeisk miljøhovedstad i 2016 
 

Ljubljana er en pittoresk og sjarmerende by, hovedstad i Slovenia, og kan 

nå også smykke seg med tittelen “European Green Capital 2016”. I 

løpet av de forrige årtiender, har Ljubljana utviklet seg til å bli en livlig 

og spennende by for både besøkende og fastboende. Som en del av 

byens ide for videre utvikling, ble sentrum av byen stengt for biltrafikk og 

området for gående ble merkbart utvidet, noe som endret bysentrum til 

å bli et romslig og hyggelig urbant område som fungerer som et koselig 

oppholdssted. Dette området er fylt med kafeer, restauranter og grønne 

oaser der besøkende kan treffe lokalbefolkningen og oppleve den spesielle atmosfæren. Distansene er korte og her 

finner du det meste innen gangavstand.  
 

De fastboende elsker å sykle til de grønne områdene i sentrum eller rett utenfor, så vi oppfordrer de besøkende til å 

slå følge med oss i «det grønne skiftet». Det populære opplegget for sykkel-deling, kalt BicikeLJ, er en utmerket måte 

å gjøre dette på. Langs elvebredden i Ljubljana kan man også finne fredeligere, også romantiske steder, i skyggen av 

trær med gåsunger, der du kan nyte synet av passerende båter av ulike slag. Som en by med en høy kulturell profil og 

et antall internasjonale festivaler, tilbyr også Ljubljana mer enn tusen gratis utendørsarrangementer i sentrum av byen 

hvert år.  For mer informasjon, gå inn på: www.sl ovenia.info  
 

http://www.polen.travel/no/nyheter/polen-er-det-beste-stedet-a-besoke-i-2016
http://www.polen.travel/no/nyheter/polen-er-det-beste-stedet-a-besoke-i-2016
http://www.czechtourism.com/p/sc-charles-iv-man-imperial-appetite/


Spanias Turistkontor relanserer nyhetsbrevet 

 

Etter et par års fravær, har Spanias Turistkontor i år besluttet å relansere 

nyhetsbrevet sitt. Første utgave ble sendt ut allerede i mars måned og 

neste er planlagt i juni. Nyhetsbrevet er digitalt og vil være kvartalsvis.  
 

Her kan du lese og bli inspirert om nye og allerede godt etablerte 

turistprodukter og destinasjoner i Spania og for bransjen har vi også en 

egen del hvor dere kan bli oppdatert om workshops, presentasjoner og 

andre arrangements som går av stabelen i Norge. 

 

Her kan du lese mars- utgaven: http://www.openmags.com/v/oslo1  
 

Kunne du tenke deg å stå på mottakerlisten av nyhetsbrevet? Send oss da en mail til trine.pedersen@tourspain.es så 

sørger vi for at du mottar de neste Spania-magasinene. 

 

 
 

Riga Restaurant Week inviterer igjen 
 

Et tre retters måltid til 15 eller 20 euro? Ja!  

To ganger i året tilbyr de beste restaurantene i Riga et sett av faste 

menyer til priser som passer enhver lommebok. Riga’s kreative kokker 

gjør bruk av de beste lokale råvarer for sesongen for å skape virkelig 

avanserte og delikate retter.  Stift bekjentskap med smaken av rabarbra, 

ferskvannsfisk, bjørkesaft og andre klassiske ingredienser i en ny 

sammenheng! 
 

I 2016 finner Riga Restaurant Week sted i perioden 16.-22. mai og 

10.-16. oktober, hver av dem med et klart sesongmessig preg. Velbekomme!  

For mer informasjon: http://www.latvia.travel/en/event/riga-restaurant-week-0  

 

 
 

Tel Aviv – Morsom, fri og fantastisk 
 

“Tel Aviv Loves all Genders” (Tel Aviv elsker alle kjønn) er slagordet for Summer Pride Festival & 

Events i Tel Aviv, som foregår i perioden 25. mai – 5. juni. Gjør deg klar for den store 

frihetsfølelsen, og ha det gøy i solskinnet! Nyt et Middelhavs-kjøkken i verdensklasse, kulturen og 

ikke minst det pulserende nattelivet.  

Det største arrangementet er paraden den 3. juni, full 

av underholdningsinnslag, som drag-show, ulike 

grupper som deltar i paraden og musikk som skaper feststemning. 

Paraden avsluttes med et smell med det berømte «sunset beach party», 

som tiltrekker seg et svært stort antall tilskuere og deltagere!  

For mer informasjon, besøk siden: http://www.visit-tel-aviv.com/ 

  

http://www.openmags.com/v/oslo1
mailto:trine.pedersen@tourspain.es
http://www.latvia.travel/en/event/riga-restaurant-week-0
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Så mye mer enn bare en togreise! 
 

Grand Train Tour of Switzerland omfatter åtte ulike ruter rundt om i hele Sveits, med til sammen 1.200 imponerende 

kilometer som viser frem det beste av landet med hjelp av både tog-, båt- og bussforbindelser.  The Grand Train 

Tour kan begynne fra et hvilket som helst sted, og ingen retning er bedre enn en annen. Men, Zürich - som er den 

største byen i Sveits og en flerkulturell metropol - er et bra utgangspunkt 

for reisen. En tur skinnelangs i Sveits er så mye mer enn bare en 

togreise! 
 

#INLOVEWITHSWITZERLAND 
 

Luzern ligger idyllisk til ved en innsjø omgitt av et imponerende 

fjellandskap. Her går tradisjon hånd i hånd med innovativ design. Kultur- 

og møtesenteret, KKL, er designet av den franske arkitekten Jean Nouvel, 

og er et av de arkitektoniske høydepunktene i byen. En mer tradisjonell juvel, er broen  Kapellbrücke, som knytter 

sammen den gamle og den nye bydelen. Luzern er kanskje en liten by, men kulturelt sett fungerer den som sentrum 

for hele Sveits. Utallige barer og nattklubber, som ofte ligger høyt over byens hustak, byr på et attraktivt natteliv langt 

ut i de små timer. http://www.myswitzerland.com/en-se/lucerne.html  

 

 

 

Kjøkken-rebellene I Flandern koker sammen en storm…  

 

Flandern er et område assosiert med god mat, og et er her “Flanders Kitchen Rebels” kommer inn… Denne gruppen 

består av 25 topp rangerte chefs, alle under 35 år, med et sterkt fokus på og 

forkjærlighet for Flandern´s matkultur og rene ingredienser, innovasjon, presentasjon 

og en dash «rock´n roll» som viktige elementer i sin matlagingskunst. Flandern har 

opparbeidet seg en posisjon som en destinasjon for matelskere. Så vi oppfordrer deg 

til å ta en bit for å få en smak av Flandern. Gruppen «Flanders Kitchen Rebels» er 

representert nesten overalt; i Ghent, Brussel Brugge, Antwerpen, Mechelen og Leuven, 

hvor de står klare til å gi deg en komplett matopplevelse. Finn ut mer om deres 

restauranter, deres favorittsteder og deres hengivenhet til mat. 
 

Link for mer informasjon: 

http://www.visitflanders.com/en/binaries/Flanders_Kitchen_Reb 

els_2015_EN_OutstandingYoungChefs_tcm13-66302.pdf  
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KOMMENDE AKTIVITETER 
 

 

 

 

Tirsdag 23. august 
ANTOR bransjeworkshop 
Sted: Thon Hotel Prinsen, Trondheim 
 
 
Onsdag 24. august 
ANTOR publikumsarrangement og bransjeworkshop 
Sted: Scandic Hotel Havet, Bodø 
 
 
Torsdag 25. august 
ANTOR publikumsarrangement og bransjeworkshop 
Sted: Scandic Ishavshotellet, Trømso 


