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Bli en sertifisert Island-spesialist 
 

Reisebyråer og turoperatører som selger Island, kan nå bli sertifiserte Island-spesialister ved hjelp av et nytt online 

opplæringsprogram utviklet av Promote Iceland, det nasjonale turistrådet. Treningsprogrammet er utviklet med sikte på å 

hjelpe profesjonelle bransjeaktører til å bli bedre i arbeidet med å markedsføre Island.  

Treningsprogrammet er delt inn i 3 seksjoner, hver med 20 spørsmål som vil ta deltagerne med inn i Islands fantastiske 

landskap, fargerike historie og levende kultur. Temaene spenner fra 

islands befolkning til Islands Nobel-prisvinner i litteratur. Etter fullføring 

av programmet, vil agenten få et eget Island-spesialist sertifikat og et 

merke til å bruke på reklamemateriell. Promote Iceland har satt seg som 

mål ikke bare å inspirre de reisende, men også å informere på en 

underholdende måte. Dette fremgår av den nåværende 

markedsføringskampanjen  "The Iceland Academy", et spennende online 

verktøy for å hjelpe besøkende til å forstå islandsk kultur, etikette og 

vakre natur, samt hvordan de best kan reise på en trygg måte.  

For mer informasjon om Island, besøk websiden Inspired By Iceland og  ‘Iceland Academy’.   

Du kan registrere deg her: https://clients.zenter.is/islandsstofa/inspiredbyicelandcourse/  
 

 
 

Endeløs variasjon; Ungarns vinkultur 
 

I dag har Ungarn 22 ulike vinområder, og disse har alle noe av interesse for besøkende som vil skaffe seg 

førstehånds kunnskaper om Ungarn. Et besøk ved en av de 

anerkjente vinmarkene og vinkjellerne kan lett kombineres med andre 

aktiviteter, som seiling, besøk ved helsebringende spa eller golf. 

De fleste har hørt om Tokaji, ofte populært kalt "King of Wines 

and the Wine of Kings", og some r kjent som en av verdens beste 

dessertviner. Den historiske byen Eger, og dens Bikavér (okseblod) ern 

ok også kjent for mange. Imidlertid har Ungarn også områder som 

Szekszárd, Villány, Badacsony, Somló, der det også produseres 

prisvinnende viner. Mer informasjon finner du her: http://gotohungary.com/about-hungary/-/article/wine-festivals-2016-hungary 

  

Reisenyheter fra hele verden 
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Opplev reformasjonens historie i Ferielandet Tyskland 
 

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo opp tesene på kirkedøren i Wittenberg. Dette jubileet er en unik 

anledning til å følge i Luthers fotspor og oppleve åstedene for 

historien personlig. Åtte Luther-ruter fører på kryss og tvers 

gjennom Tyskland og åpner stadig nye perspektiver på 

reformatorens liv og virke. Barrierefri reising – dvs. fremragende 

infrastruktur også for funksjonshemmede turister – og reisemål 

som er lette å nå, bidrar til at ditt besøk på Luther-stedene og i 

resten av Tyskland blir en spesielt god opplevelse.  
 

 

» Les om alle 8 Luther-rutene her: (http://www.germany.travel/no/specials/luther/luther-ruter/luther-ruter.html)  

 

 

Vinturisme i Serbia  
 

Mange vingårder ligger landlig til, og er ideele områder for avslapning og gir muligheter for å komme litt vekk fra 

bylivet. Vinturer kan strekke seg over flere dager, med alt fra en time til 

en halv dag på hver av vingårdene. Langs ruten for turene får du også 

anledning til å nyte det vakre landskapet, den rike kulturen, historiske 

minnesmerker, tradisjoner og spesielle særtrekk ved vinområdene.               

Noen kommende begivenheter som feirer vin og vinkultur:  Automn i 

Smederevo (8-11.09.), Vineyard Guard Days i Irig (15-17.09.), 

Grape Picking days i Palic (17-18.09.), Zupa grape picking i 

Aleksandrovac (21-25.09.), samt Oplenac grape picking med en egen 

festival for tradisjonelt kunsthåndverk og kunstnerisk utfoldelse (07-09.10.)   Se mer på: www.serbia.travel  

 

 

 
 

Barcelona Shopping Tour 
 

Det nye tilbudet til Barcelona Turistråd heter “Barcelona shopping Tour” og retter seg mot byens besøkende med 

lidenskap for butikker og shopping. Barcelona shopping Tour tar deg 

med på en rute innom noen av de mest ikoniske og sjarmerende 

butikkene i Barrio Gotico, Born, Sant Pere og Sta. Caterina.  

Omvisningen inkluderer smaksprøver og besøk til butikker innenfor 

konseptet «Made in Barcelona».  
 

Pakken inkluderer: 

3 timers omvisning, inkludert guide, hver fredag. 

Språk: Engelsk eller spansk 

Barcelona shopping Card (rabattkuponger) 
 

Salget av pakken foregår på Informasjonskontoret til Turisme de Barcelona og på nettsiden 

www.tickets.visitbarcelona.com. Pris fra 22 €.  
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Tel Aviv er verdens mest hundevennlige storby 
 

I Tel Aviv har hver syttende person en hund, og dermed er TLV den byen som har flest hunder pr. innbygger i 

verden. De hundeelskende innbyggerne i Tel Aviv har over 25 000 

hunder. Alle med sin eier, egen chip og hunde-pass. Hundene og 

eierne deres kan glede seg over å løpe i storbyens 70 hundeparker 

eller på de fine hundestrendene. I Tel Aviv er hunder velkommen 

nesten overalt, spesielt når man sitter ute på restauranter, kafeer, og 

butikker.   

Grunner til å velge Tel Aviv i neste hundeliv: Byens hundemottak 

er et hundehjem der de ikke driver med avliving, ingen friske hunder 

som kan behandles blir avlivet, heller ikke når hundemottaket er fullt. Hjemløse hunder blir behandlet døgnet rundt av 

byens veterinærer. Instagram:  https://www.instagram.com/dogsoftelaviv/?hl=sv 

 

 

Kroatia´s første vinhotell åpnet i Vbrnik på øya Krk 
 

Det første vinhotellet i Kroatia, beliggende i byen Vbrnik på øya Krk i nord, åpnet sine dører for de første gjestene 

den 24. august. Prosjektet ble lansert av vinprodusenten, familiene Toljanic og Brusic, som har lang tradisjon for 

dyrking av Zlahtina og produksjon av lokal vin og brandy.  

Dette kuperte vinområdet er allerede kjent for Vbrnicka Zlahtina, den 

tørre kvalitetsvinen produsert fra et spekter av den hvite Zlahtina-

druen, som bare dyrkes i dette området.  Gospoja er et boutique 

vinhotell som har tilhold i 5 bygninger knyttet sammen, som skal 

symbolisere de 5 vinområdene i Kroatia. Hotellet har 22 gjesterom 

med tilsammen 58 sengeplasser, inkludert to leiligheter og 5 

familierom. Rommene er dekorert ut fra temavariasjoner knyttet til 

kroatiske druer, og de har fått navn etter spesielle druetyper.  Hotellet 

tilbyr også andre fasiliteter, som en restaurant, en kro med 220 plasser og en egen spa-avdeling.    

Mer informasjon om vinhotellet Gospoja:  http://www.gospoja.hr/en/  og om øya Krk  http://www.krk.hr/en/  

 

 
 

TT Warsaw – den 24. internasjonale reiselivsmessen – 24.-26. november 2016 
 

Den internasjonale reiselivsmessen TT Warsaw er ledende i 

Polen, og en av de viktigste for turistnæringen i Sentral- og 

Øst-Europa.  
 

For utenlandske reiselivsaktører er TT Warsaw et spesielt viktig 

arrangement, fordi den samler de viktigste turistvirksomhetene i 

Polen på ett sted, og dermed utgjør en unik anledning for 

nettverksbygging.  
 

Les mer på: http://www.polen.travel/no/nyheter/tt-warsaw-%E2%80%93-den-24-internasjonale-reiselivsmessen-

24-%E2%80%9326-november-2016 ’’ 
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Feiring av matproduktet i Latvia 
 

Takket være sitt spennende tilbud, har  Latvia’s Riga-Gauja region blitt hedret med utmerkelsen som gir en status 

som European Region of Gastronomy 2017. Dette året vil representere en feiring av lokal, fersk og sesongbasert 

matprodukter, som rabarbra og bjørkesaft om våren,  malle (catfish) 

om sommeren, den spesielle quince-frukten på høsten og myke 

turnips om vinteren.   
 

Som en forberedelse til den helårlige begivenheten, er nå «Food 

lover’s guide» til Riga-Gauja regionen tilgjengelig, med oversikt over 

områdets beste restauranter og andre attraksjoner for matelskere. Her 

finner du også en hampgård, bryggerier og familiedrevne vingårder, 

mange av dem beliggende mindre enn to timers kjøring fra Riga!  

©AmalijaAndersone              http://www.latvia.travel/en/page/brochures-maps  

 

 

Malaysia skaper muligheter innen økoturisme 
 

Internasjonale tur- og reiseoperatører er invitert til å delta i den niende Asia Pacific Ecotourism Conference (APeco) 

fra 21 – 23. oktober 2016 på Majestic Hotel, Sarawak. 

Noen høydepunkter  

Økoturisme og utviklingen av urfolksamfunn.  

Økoturisme som et markedssegment. 

UTFLUKT: Semenggoh Wildlife Centre Tur, Kuching, Sarawak   

Informasjon om registrering og deltagelse på konferansen.   
 

KL Sky Tour 

Besøkende i  Kuala Lumpur kan nå få en ganske annerledes 

opplevelse gjennom å utforske byen fra luften i form av det nyeste 

turistproduktet - KL Sky Tour. KL Sky Tour tilbyr et spekter av pakker som er meget prisgunstige og som tilbyr 

spenningen ved å oppleve byen fra luften. For mer informasjon, besøk www.klskytour.com  

 

 
 

Bangkok – Asias største kunstscene 
 

Thailands levende hovedstad Bangkok gir deg mange muligheter til å oppleve den unike thaikulturen. Byens store 

mangfold gjenspeiles i et bredt spekter av kreative kunstarrangementer, obskur kunst, svimlende arkitektur, moderne 

kunstnere og innovative smykker. Her får du seks forskjellige måter å 

finne ut litt om hva dette innebærer. 

 Queen Sirikit tekstilmuseum  

 Paintbar Bangkok   

 Siam Museum   

 MahaNakhon   

 Museum of Contemporary Art   

 Atta Gallery  

For mer informasjon: http://news.cision.com/no/tourism-authority-of-thailand/r/bangkok---asias-storste-kunstscene,c2068082 

http://www.latvia.travel/en/page/brochures-maps
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Grand Train Tour of Switzerland 
 

Grand Train Tour of Switzerland omfatter åtte ulike veier 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.  
 

Sveits' egen ”Route 66” tilpasset tog - passerer dessuten tjueto 

sjarmerende byer som alle byr på sine beste insidertips, slik at du 

finner de skjulte kafeene, de romantiske restauranter og koselige kriker 

og kroker. Har du lyst til å utforske byene litt mer? Bruk et par dager 

på å oppdage den kulturelle og kulinariske scenen, eller det som 

akkurat nå er ”hipt og kult”.  
 

På sporet i Sveits er så mye mer enn bare en togreise! Les mer på: http://grandtraintour.swisstravelsystem.com/en/ 

 

 

 

Malta`s hovedstad Valetta; Europeisk kulturhovedstad i 2018 
 

Malta`s hovedstad i barokkstil, Valetta, bygget av ridderne av St. Johns i 1566, er oppført på UNESCO sin liste 

over verdens kulturminnesmerker. Nå er byen også valgt til å være 

Europeisk kulturhovedstad i 2018.  Beskrevet som ‘A city of Palaces 

built by gentlemen for gentlemen’, har Valletta også blitt kalt ‘The 

Manhattan of the 16
th
 century’. www.valletta2018.org    

 

The Valletta International Baroque Festival ble etablert for å feire 

Valetta sin identitet som barokkby, og vil bli avholdt for 5. gang fra 

12.–28. Januar 2017 i Teater Manuel i Valetta. 

www.vallettabaroquefestival.com.mt/.  

 

Valetta forbereder seg også på Malta sitt presidentskap i EU i 2017.  www.visitmalta.com 

 

 
 

Jordan innvier ny vandrerute på 650 kilometer 
 

I august måned innviet Jordan offisielt en ny vandrerute, den såkalte Jordan Trail. Ruten, som blir 650 kilometer 

lang, starter i byen Um Qais i det nordlige Jordan og går hele veien til 

Aqaba i syd. Det forventes at vandreruten er fullstendig merket i slutten 

av 2018.  
 

Jordan har i de siste årene øket fokuset på opplevelsesturisme, og 

foruten vandring, byr det allsidige landet på bl.a. klatring, sykling, 

dykking og ballongflyvning.  
 

Les mer på www.jordantrail.org og www.facebook.com/TheJordanTrail/ 
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Trinidad & Tobago i National Geographic Traveler Magazine 

Bilder av støyende steelpan-trommer og svevende kolibrier gir en ide om den fascinerende variasjon på de karibiske 

øyene Trinidad & Tobago. National Geographic Traveler Magazine har 

i sin august/september-utgave fokus på Trinidad og øyas spesielle 

natur og såkalte lime-kultur.  
 

Artikkelen `The song of Trinidad´ inneholder 9 sider med fantastiske 

fotografier fra årets karneval, Paria Beach og forskellige naturscener 

tatt av fotografen Aaron Huey.  
 

Den digitale utgaven av artikkelen kan leses på  

www.nationalgeographic.com/travel/destinations/caribbean/trinidad-and-tobago/steel-drum-music-trinidad 

 

 

 

 

 

KOMMENDE AKTIVITETER 
 

 

 

 

6, september 2016 

Økoturisme og vinturer til Ungarn 

Ungarns ambassade, Oslo 

  

9. september 2016 

Sri Lanka Workshop 

Grand Hotel, Oslo 

  

22. september 2016 

Cuba-aften 

Malecon, Oslo 

  

27. september 2016 

Seychellene Roadshow 

Hotel Continental, Oslo 

  

20. oktober 2016 

ANTOR Travel Trade Workshop 

Oslo 

  

13. januar 2017 

TravelMatch 

Telenor Arena 

  

 

Mer informasjon finner du i begivenhetskalenderen på www.norwegian-tourism.no  

http://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/caribbean/trinidad-and-tobago/steel-drum-music-trinidad
http://www.norwegian-tourism.no/

