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Nyhetsbrev – sommeren 2016 
 
 

Tyskland feirer et klangfullt 800 års-jubileum  
 

Det gikk vel ikke helt rettferdig for seg da kunstskattene i landet ble fordelt mellom de tyske byene. Så mange har i 

løpet av århundrene blitt samlet i Dresden, slik at besøkende bare kan gi 

seg ende over når de opplever prakten og variasjonen i de store 

kulturskattene. Et av verdens beste guttekor – Kreuzchor Dresden – har 

eksistert i hele 800 år, og er en av Tysklands mest berømte kulturelle 

institusjoner. Koret har hatt stor betydning for Dresdens rykte som 

europeisk kulturby. I år synger de på halvparten av gudstjenestene og 

kveldsmessene i Kreuzkirche. Bli med og nyt koret og byen! 

 

Bildeinformasjon: © Dresdner Kreuzchor / DZT 
 

 
 

Spennende festivalsommer i Ungarn 
 

Undersøk mer om to av de mest spennende festivaltilbudene denne sommeren: 
 

Valley of Arts, Kapolcs: 22. – 31. juli 

Dette er Ungarns største multikunst festival, som fortsatt er en hemmelighet for mange. Festivalen holdes i en 

avslappet atmosfære, med en kombinasjon av musikk, teater, litteratur og andre kulturformer. Årets festival har 

gjennomgått en ansiktsløftning med mange forbedringer og suppleringer til det tradisjonelle programmet. Utover det 

oppsatte programmet, vil du oppleve en rekke spontane aktiviteter i ga tene i den sjarmerende småbyen. 

http://www.muveszetekvolgye.hu/en  
 

Sziget Festival, Budapest: 10. – 17. august 

Dette er en av Europeas største musikkfestivaler, med mer enn en halv 

million besøkende fra store deler av verden forrige år. Festivalen har 

også vunnet internasjonale priser blant musikkfestivaler. Sum 41, Parov 

Stelar, Naughty Boy, Muse, The Last Shadow Puppets, David Guetta, 

The Lumineers; dette er bare noen eksempler på internasjonale 

ungarske artister som opptrer The Island of Freedom, i avslappende og 

hyggelige omgivelser. http://szigetfestival.com/  

Reisenyheter fra hele verden 
 

http://www.antor.no/
mailto:info@antor.no
http://www.germany.travel/no/byer-og-kultur/byer/magic-cities/dresden.html
http://www.germany.travel/no/internasjonal-presse/temaer/press_kit__dresdner_kreuzchor.html
http://www.muveszetekvolgye.hu/en
http://szigetfestival.com/


Islands kreative industri følger fotballandslaget til Frankrike 
 

Promote Iceland, Islands ambassade i Paris og flere, står for en stor Islands-kampanje i forbindelse med EM i fotball 

for menn i Frankrike i sommer. Island benytter denne unike 

anledningen da landet deltar i EM til å promotere Island og alt som er 

islandsk i Frankrike. Det blir flere ulike kultur- og matarrangementer i 

Paris, St Etienne og Marseille, mange islandske musikere og band vil 

spille, islandske kokker lager mat, kunstnere stiller ut, foredrag, 

trikkeworkshop og mye mer. Litteraturarrangementet Rencontre 

Literaire Islandaise åpner 13. juni og kulturfestivalen Air du Islande 

17. juni. 
 

http://www.iceland.is/iceland-abroad/fr/english/ 

 

Øya Obonjan – et helt nytt og innovativt festivalkonsept i Kroatia 
 

For festivalgjengere som vil være garantert sol, har Kroatia blitt litt av et Mekka de siste årene. Antall festivaler er 

mer enn doblet siden 2010, med mer enn 20 å velge på i 2016. 
 

Denne sommeren markerer også et stort steg fremover, i og med at den tidligere ubebodde øya Obonjan lanseres 

som en form for ”kurdestinasjon”. Her finner du i år et to måneder langt kreativt program med musikk, diskusjoner, 

kunst, helse og workshops, og det hele sparkes i gang i juli. 
 

Miljøvennlige overnattingstilbud kan huse inntil 800 gjester på samme 

tid, og et mattilbud i verdensklasse vil bli tilbudt de besøkende fra juli til 

september. Alt finner sted i vakre omgivelser, fordelt på 5 ulike arenaer. 

Workshops som har diskusjoner med deltagelse av globale ledere, 

foregår i en spesialbygget ”geodome”, og et enormt amfiteater i stein vil 

fungere som vertskap for fremragende musikere og DJ´s. 
 

Flyplassene i Zadar og Split er de nærmeste med tanke på å komme seg til Obonjan, med en reisetid på ca. 45 

minutter til havnen Sibenik. Obonjan holder åpent for besøkende fra 18. juli til 10. September, med priser fra €74 

pr. person pr. natt, inkludert overnatting og underholdning. For mer informasjon, se http://obonjan-island.com  

 

 
 

Nytt monument oppdaget i Petra, Jordan 
 

Ved bruk av Google Earth, satelittbilder og drone-teknologi, har 

arkeologene Sarah Parcak og Chris Tuttle nylig oppdaget et enormt 

monument i Petra, Jordan, som ikke har noen parallell i det som 

tidligere er avdekket i området. Oppdagelsen ble gjort ca. 800 meter 

sør for det berømte Petra Treasury, og bekrefter for resten av verden 

at byen Petra faktisk strekker seg lenger enn øyet kan se. 

Utgravningene vil fortsette når forholdene gjør dette mulig. Lær mer 

om dette spennende kulturminnet på www.visitjordan.com.    

  

http://www.iceland.is/iceland-abroad/fr/english/
http://obonjan-island.com/
http://www.visitjordan.com/


Malaysia - eksepsjonelle reiseopplevelser motiverer til enestående ytelse 
 

En av de største turistsektorene i Malaysia er forretningsmøter, konferanser, motivasjonstreff og messer. 

Nøkkeldestinasjonene er hovedstaden Kuala Lumpur og landets administrative 

senter, Putrajaya, ca. 25 km sør for KL. Øyene Penang og Langkawi, samt 

provinsene Sabah og Sarawak på Borneo, er også populære steder kulturarv, 

strender og et utsøkt kjøkken. Et forretningsmøte i Malaysia kan lett krydres med 

opplevelser som terrengsykling eller fotturer i jungelen, der du kan treffe på 

orangutanger. Eller du kan oppleve et dykker-eventyr til ett av verdens flotteste 

farvann eller rett og slett tilbringe en dag på stranden som en del av programmet. 

Eller hvorfor ikke litt shopping; her er mulighetene mange! Kuala Lumpur er 

også berømt for sitt Formel 1 billøp og for Moto GP.  
 

http://www.likeneverbefore.my/index.php.  

 

 

Sommerens musikkfestivaler i Serbia 
 

Disse tre viktige musikkfestivalene i Serbia i sommer lover deg unike opplevelser: 
 

EXIT Festival; Novi Sad 7.–10. juli. Denne festivalen kan skryte av 

å holdes I de historiske omgivelsen I festningen Petrovardin, med utsikt 

over Donau. Listen over artister for 2016 omfatter bl.a. Ellie 

Goulding, Bastille, Wiz Khalifa og mange andre. www.exitfest.org   
 

Nisville; Nis 11.–14. august. Denne internasjonale jazzfestivalen 

holdes i en festning fra 1800-tallet i byen Nis, sør i landet, og her 

kan du oppleve mer enn 50 band fra 5 scener. www.nisville.com 
 

 

Belgrade Beer Fest; Beograd 17. – 21. august. Hovedprinsippene på denne festivalen er, fri adgang, et 

eksepsjonelt musikkprogram (Rudimental etc.) og servering av et stort spekter av lokale og internasjonale øltyper.    

www.belgradebeerfest.com 

 

 

Trinidad & Tobago med en smak av Caribbean Awards 
 

Under ledelse av den anerkjente top-chef Adrian Cumberbatch, dominerte Trinidad og Tobago årets utgave av 

Carribean Awards. De kune smykke seg med hele 6 gullmedaljer og 2 

sølvmedaljer, i tillegg til de prestisjefylte prisene for Caribbean National 

Team of the Year, Chef of the Year og Junior Chef of the Year. Det 

første landslaget fra Trinidad og Tobago deltok i konkurransen i 

1997, og vant allerede da en gullmedalje i hovedkonkurransen.  
 

Du kan få mer informasjon om matkulturen på øyene ved å gå inn på:  

www.gotrinidadandtobago.com/trinidad/dining/  

www.gotrinidadandtobago.com/tobago/dining/ 

  

http://www.likeneverbefore.my/index.php
http://www.exitfest.org/en.
http://www.nisville.com/
http://www.belgradebeerfest.com/en
http://www.gotrinidadandtobago.com/trinidad/dining/
http://www.gotrinidadandtobago.com/tobago/dining/


Mer enn 100 unike kjøretøyer på Riga Motor Museum 
 

Med en unik utstilling som omfatter mer enn 100 historiske biler og motorsykler, den største i de baltiske landene, 

åpner dette museet sine dører for publikum etter en omfattende oppussing. Museet har blitt et senter for 

underholdende læring, der historien om utviklingen innen bilindustrien er 

et spennende eventyr fortalt med bruk av moderne teknologi. 
 

En av de senest ankomne gjenstandene på utstillingen kan trolig være 

av særlig interesse for de besøkende, nemlig en presentasjon av verdens 

eldste bil – “Benz Patent Motorwagen”. Riga Motor Museum disponerer 

et område på mer enn 4.000 kvadratmeter. Utstillingen er en interaktiv 

historie om unike kjøretøyer, spesielle personligheter, og den mest 

imponerende utvikling i historien om kjøretøyer og menneskeheten. 

http://www.motormuzejs.lv   

 

 
 

Kongelige golfopplevelser i Tsjekkia 
 

Til ære for Charles den IV og for å markere 700 års dagen for hans 

fødsel, preparerer golfbaner over hele landet sine greens og forbereder 

banene på en begivenhetsrik sesong med besøk av golfere fra mange 

deler av verden. Golf i Tsjekkia innebærer vakre landskap og en 

kombinasjon av supre golfbaner og en unik atmosfære. 
 

I år 1348 var den hellige romanske hersker og kong Charles IV på 

stedet for sitt fremtidige slott i fjellene ved Karlstein, 39 km fra Praha. 

600 år senere fungerer slottet som en spesiell bakgrunn for landets 

mest prestisjefylte golfbane. http://www.czechtourism.com/p/sc-golf- like-a- king-czech- republic/  

 

 
 

Kvinnelig reisemåned I Thailand 2016 
 

August 2016 er spesielt tilrettelagt for å være ’måneden for kvinnelige 

reisende” i Thailand til ære for Hennes Majestet Dronning Sirikit’s 

fødselsdag. Tourism Authority of Thailand har utviklet fem konsepter for 

å gjøre turen minnerik – Beautiful LOOK, Beautiful SHAPE, Beautiful 

RETREAT, Beautiful MIND and Beautiful EXPERIENCE. Produktene er 

nøye utvalgt for å forsterke ytterligere de minnerike erfaringene; 

kosmetikk, klær og smykker, meditasjon, fysiske aktiviteter, spa og 

behandling, og en rekke andre ting.   
 

Les mer på http://womensjourney.tourismthailand.org/index.php?category=5  

  

http://www.motormuzejs.lv/
http://www.czechtourism.com/p/sc-golf-%20like-a-%20king-czech-%20republic/
http://womensjourney.tourismthailand.org/index.php?category=5


Oslos beste tapas 2016 
 

I anledning Verdens Tapasdag som gikk av stabelen i Oslo og resten av verden den 16. juni, inviterte det Spanske 

Turistkontor syv utvalgte restauranter til å delta i en kokke-konkurranse for å kåre 

Oslos Beste Tapasrett 2016. Vi ønsket å hylle den innovative tapasen og inviterte 

derfor syv innovative restauranter til å delta.  
 

Restaurantene som deltok var Hitchiker, Vulkanfisk, Barcia by San Leandro, Urban 

Eatery, Meatballs, Atelier Asian Tapas og Mission Taco. Alle gode representanter 

for innovativ, men ikke nødvendigvis spansk, tapas. Dette for å vise at tapasen er 

allsidig og kan brukes med ingredienser fra alle verdens hjørner.  
 

Etter en nøye gjennomgang av alle de rettene, kåret juryen retten til Urban Eatery 

på Solli Plass som vinner. De presenterte «makrell &quot;escabeche&quot;, 

vaktelegg og crunch på tørket oliven og chorizo». Spanias Turistkontor gratulerer 

gjengen på Urban Eatery med den gjeve tittelen! 

 

 

 

Ny strandpromenade i Ayia Napa 
 

De lokale myndighetene i Ayia Napa på Kypros satser på en bredere og forbedret opplevelse for sine gjester. Det 

har nylig blitt besluttet å oppgradere strandpromenaden i området med 

nye gang- og sykkelveier ut mot havet. Den første fasen inkluderer en 

strekning på ca. 3 km fra havnen ut til Nissi Beach, og vil inkludere 

pontonger, badebrygger, lekeplasser, utendørs gym, en skate park og 

beachvolley-område. Det er et ambisiøst prosjekt som sannsynligvis vil 

bli satt pris på av de stadig mer aktive besøkende i området. Går alt 

etter planen, begynner byggingen sent i høst.  

https://www.mynewsdesk.com/no/cyperns-turistrad  

 

 

 

 

10 festivaler i Polen du ikke må gå glipp av i sommer! 

 

Festivalsesongen starter i det sommeren begynner i Polen. Hvis du har 

lyst på en flott ferie fylt av mye gøy, så reise til Polen i sommer! 

Landet kan by på et sort utvalg av musikalske, kulturelle og historiske 

begivenheter. 
 

Les og lær mer på: http://www.polen.travel/no/nyheter/10-festivaleri-polen-duikkema-gaglipp-av-i-sommer  

 

  

 ©Andershusa 

 ©Annika Groven 

https://www.mynewsdesk.com/no/cyperns-turistrad
http://www.polen.travel/no/nyheter/10-festivaleri-polen-duikkema-gaglipp-av-i-sommer


4 store severdigheter i Tel Aviv 

 

Tel Aviv er med sine gylne strender og levende kosmopolitiske innstilling, Israels mest moderne metropol. De fleste 

besøkende kommer for å slikke sol og shoppe i nusselige små boutiquer 

og oppleve noe riktig feinschmeckeri på byens anerkjente kafeer og 

restauranter. Strandlivet er kanskje det de fleste kommer for, men Tel 

Aviv kan tilby mye mer enn en berømt stripe med sand. Byens 

kallenavn er &quot;Den hvite by&quot; og ble i 2003 tildelt UNESCOs 

verdensarvstatus for sine mange og flotte eksempler på Bauhaus-

arkitektur. Byen er full av små museer og kreative kunstgallerier som 

tilbyr mange spennende utstillinger. Sør for Tel Aviv ligger Jaffa, som er 

en praktfull og godt bevart gammel by, med en gammel havn hvor det har vært aktivitet i mange tusen år, og som 

nå er fornyet med innslag av restauranter og kafeer.   

 

 

 

 

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 

 

 

Torsdag 20. oktober 

ANTOR Travel Trade Workshop 

Sted: Tba, Oslo 

 
 


