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Mamma Mia! Oppfølgeren til mega-

suksessen filmes i Kroatia 

 

I stedet for den greske øya Skopelos, der den 

forrige filmen ble innspilt, er den kroatiske øya Vis 

valgt som lokasjon for innspilling av oppfølgeren. 

Vis er en perle i det adriatiske øyriket i Kroatia, 

nærmest uberørt av turistutviklingen gjennom 

mange år – mest fordi den med sin strategiske 

beliggenhet mot det åpne havet fungerte som en 

militær sone i mange år. Etter at landet ble 

uavhengig, begynte øya sakte å åpne seg mot 

omverdenen, og tilbød besøkende sine unike 

tradisjoner, historie, kulturelle minnesmerker og 

sin naturlige skjønnhet. Litt etter litt er Vis blitt en 

av de mest populære turistdestinasjonene i Kroatia. 
 

Langt fra land, kan de besøkende nyte den 

avslappende atmosfæren fra en fjern fortid på øya, 

uberørt natur og velsmakende matretter.  
 

 

Cafẻ de Mar åpner i Barcelona 

 
Café de Mar er en av Ibizas mest kjente ikoniske 

barer og i mai i år innviet den et nytt konsept på 

fastlands- Spania. Café de Mar startet i det små i 

San Antonio på Ibiza på 80- tallet og har siden da 

utviklet seg til å bli en anerkjent, internasjonal 

merkevare. Nå har derimot den største avdelingen 

av dem alle åpnet, og dette i Port of the Forum of 

Sant Adrià i Barcelona. Denne er også den første 

med et eget klubbkonsept. Det luksuriøse venuet  

https://cafedelmarclubbarcelona.com  

på 4000 m2 har fire eksklusive soner; klubben, 

restauranten, takterrassen og bassengområdet. 

Sistnevnte kan romme grupper på over 800 

personer. Nytt er også the Boat Café del Mar som 

har en kapasitet på 350 gjester.  
 

Café de Mar ønsker også å tiltrekke seg matelskere 

og satser på innovativ middelhavsmat. Og etter 

endt måltid, hvorfor ikke nyte en signatur-coctail fra 
takterrassen med orkesterplass over Barcelonas skyline? 
 

 
Vin-maraton i Serbia 

 
Den første «Wine Marathon» i Serbia arrangeres 

den 23. september på innsjøen Palić: 

http://vinskimaraton.rs/?lang=en.  

Denne begivenheten er for alle de som setter pris 

på naturen, god vin, gastronomi, jogging og 

fritidsaktiviteter, og ikke minst – mye moro! 

Reisenyheter fra hele verden 
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I tillegg til gode viner, kan deltagere og besøkende 

glede seg over mye god musikk og konserter innen 

reggae, rock`n`roll, blues, jazz, akustisk og 

instrumental – og disse er helt gratis. Det finnes 

også en rekke andre arrangementer i Serbia med 

fokus på vin og vinkultur: 

http://www.serbia.travel/events/events.573.html 

 

 
 

Guddommelig gatemat i Gent 

 

På nye «Holy Food Market» i Gent kan matelskere 

nå pleie smaksløkene med kulinariske spesialiteter 

fra hele verden.  

Holy Food Market er inspirert av de mange 

gatemathallene som spretter opp rundt omkring i 

verdens metropoler, men i Gent ligger 

matmarkedet i en noe utradisjonell bygning, nemlig 

i en kirke fra det 16. århundre. I kirken finner man 

blant annet en matbod med avokado som tema for 

rettene samt en Magnum Pleasure Store, hvor man 

kan pynte sin egen Magnum-is. I de andre bodene 

serveres alt fra belgiske spesialiteter som 

rekekroketter, østers, sjokolade og øl til malaysisk, 

portugisisk, østeuropeisk og libanesisk mat. 

Markedet er åpent hver dag fra kl. 11–22 (til 23 

lørdag og søndag). http://holyfoodmarket.be/  
 

 

 
 

Kom og feir vinteren i Latvia 
 

Staro Rīga Festival of Light | 17.-19.11.2017 

Riga’s mange vakre bygninger blir enda vakrere 

under denne årlige festivalen, der kunstnere bidrar 

til å skape helt unike visuelle mesterverk som 

setter fokus på byens arkitektur og karaktertrekk. 

 

Christmas markets in Riga 
26.11.2017 - 07.01.2018 

Riga’s julemarkeder oppfattes som hyggeligere enn 

tilsvarende arrangementer i mange andre 

europeiske byer. Her kan du handle gaver som 

lokal cider, hjemmelaget syltetøy og smykker av 

rav. 

Jarmarka | 15.-30.12.2017 

Det finnes også et alternativt julemarked på Latvia 

Kunstakademi, der de besøkende kan kjøpe unike 

kunstverk laget av nåværende og tidligere 

studenter.  

 

 
 

Hellas – et aktuelt reisemål 365 dager i 

året 

 
Dette er en 3:36 minutter lang film presentert av 

Greek National Tourism Organization (GNTO). Den 

vant førstepremien for Europa i den andre 

internasjonale videokonkurransen arrangert av 

United Nations World Tourism Organization's 

(UNWTO) i forbindelse med den 22. 

generalforsamlingen som ble avholdt i Chengdu, 

Kina. 

 

Filmen ble regisert av Antonis Kioukas og den vises 

også på International Tourism Film Festival i 

Zagreb, Kroatia. Dessuten vil den bli vist på ulike 

spesielle festivaler over store deler av verden i 

løpet av det kommende året. 

 

Link til video på Yotube:  

https://m.youtube.com/watch?v=C1WD79vnUR4 

http://www.serbia.travel/events/events.573.html
http://holyfoodmarket.be/
https://m.youtube.com/watch?v=C1WD79vnUR4


Vinterens eventyrland 
 

Ikke overfylt, kreativt og kosmopolittisk; Estland er 

et magisk valg for et vinterlig avbrekk fra 

hverdagen. I disse tider, handler en vellykket 

vinterweekend hjemmefra i stor grad om å finne et 

sted som er litt annerledes; et sted som ikke alle 

og enhver allerede har lagt ut på Instagram. 
 

Så, tenk deg et land med en befolkning på bare 1.3 

millioner mennesker og en hovedstad med en 

gammel bydel som er på UNESCO´s liste over 

bevaringsverdige kulturminner, et sted som er en 

levende arena for god mat og drikke, pulserende 

markeder, avslappende og helsebringende 

spatilbud, og i tillegg med strender, skogsområder 

og nasjonalparker like i nærheten.  

Hendene i været; hvem sa Estland?  

www.facebook.com/visitestonia.no. Starten på 

sesongen er magisk i Estland og markerer 

ankomsten til de mange julemarkedene over hele 

landet. Ett av Europa´s vakreste markeder holdes i 

Tallinn, på den middelalderske Town Hall Square.  

www.visitestonia.com/en/christmas-in-tallinn 

 

 
 

Huler fra istiden har blitt UNESCOs 42. 

 verdensarvsted i Tyskland

 

Kommisjonen for UNESCOs verdensarv har satt 

huler og kunst fra istiden i Schwäbischen Jura i 

Baden-Württemberg opp på verdensarvlisten.  
 

I de seks hulene i Ach- og Lonedalene ble de eldste 

flyttbare kunstverkene i menneskets historie funnet 

– til sammen over 50 figurer, noen laget av bein, 

de fleste av elfenbein. De arkeologiske funnene 

innbefatter i tillegg 8 fløyter. På bakgrunn av disse 

funnene og oppdagelsesstedene kan arkeologene 

komme til konklusjoner om de eldste sporene fra 

kolonisasjonen av mennesker i Europa.  

 

 

Lenke: http://www.germany.travel/en/news/prehistoric-
art-and-modern-design-new-unesco-world-heritage-sites-
in-germany-236617.html 
 

 

 «Week ends in Gdansk!»

 

Kjenn sjølukten, opplev et magisk eventyr, og la 

deg begeistre av frihetens by Gdańsk er en vakker 

europeisk storby som er rik på kultur og historie. 

Men det som gjør byen så spesiell, er et 

enestående – ja, nesten magisk – klima som ikke 

kan beskrives med ord. Det må oppleves! Tilbring 

en helg her, og opplev den eventyrlige 

atmosfæren. 

 

Gdańsk kommune arrangerer en konkurranse der 

du kan vinne en fantastisk “week end in Gdańsk!” 

Vis hvor lyst du har på et uforglemmelig opphold i 

frihetens by, og vinn unike premier! Det eneste du 

trenger å gjøre, er å publisere et kreativt bilde på 

Instagram og bruke emneknaggene 

#WeekEndsInGdansk og #iWin. Delta i 

konkurransen vår, og oppdag Gdańsks 

hemmeligheter! 

 

https://www.polen.travel/no/nyheter/week-ends-

in-gdansk 
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Reis til Litauen og opplev julemarked i 

 Vilnius!

 

Midt i Vilnius finner du Katedralplassen med julefest 

for hele familien. Julegranen tennes 1.desember og 

julemarkedet er offisielt åpent til 29. desember. En 

stor 3D-skjerm med eventyrfortellinger gleder både 

store og små. 

 

Rett ved Katedralplassen ligger gamlebyen som er 

oppført på Unescos verdensarvliste. Her finner du 

boder med alt fra lokal bakst til skulpturer og 

smykker. Julemarkedet i Vilnius byr på den gode 

førjulsstemningen vi alle ønsker oss.  
 

Følg Opplev Litauen på Facebook  

https://www.facebook.com/besoklitauen/?fref=ts 
 

 

Hva du kan se og gjøre i Storbritannia i 

 2018

 

Her finner du topphistoriene fra ulike destinasjoner, 

så du vet hva du har å se frem til i Storbritannia 

neste år. Det omfatter alt fra det siste av 

utstillinger og show, til åpning av nye hoteller, 

samt jubileer og feiringer forøvrig. 

https://media.visitbritain.com/gb/en/node/59707  

 

Det er tusenvis av begivenheter av ulike typer som 

finner sted over hele Storbritannia hver eneste 

måned gjennom hele året. Det omfatter et stort 

spekter, fra det tradisjonelle og smakfulle til ting 

med kulturelt særpreg. Her finner du en komplett 

oversikt over de beste begivenhetene i 2018: 

https://media.visitbritain.com/gb/en/annual-

events-2018 

 

 
 

 Kulinarisk revolusjon i Praha

 

Helt unike matopplevelser venter deg i Praha, hvor 

tre nye bistroer nettopp åpnet. På slutten av 

fjoråret, åpnet Michelin-kokken Ondřej Sahajdák og 

hans kone Šárka, en iøyenfallende neoklassisk 

bistro med navnet Milada, beliggende i det trendy 

området Holešovice. Dette er en ganske uvanlig 

bistro med minimalistisk design, vennlig personale 

og fantastisk mat. 

 

Next Door by Imperial er også en moderne 

tsjekkisk bistro, fylt til randen av rafinnerte 

detaljer. Dette er trolig den beste måten man i 

korte trekk kan karakterisere det nye prosjektet til 

Tsjekkia´s mest kjente TV-kokk,  Zdeněk Pohlreich. 

 

La Bogetta Line, som allerede er den femte 

bistroen i regi av Riccardo Lucque, omfatter også 

en egen  butikk som tilbyr italienske delikatesser 

som det er vanskelig å finne andre steder.  

http://www.czechtourism.com/besoktsjekkia/ 

 

 

 

Her bygges Europas første integrerte 

 Casino Resort

 

I slutten  av august ble avtalen undertegnet som 

innebærer at  Europas første integrerte Casino 

Resort bygges på solskinnsøya Kypros i det østre 

Middelhavet. Den totale investeringen i øyas første 

integrerte Casino Resort, forøvrig det eneste i 

Europa, kommer til å overstige 500 millioner euro 

og skape rundt 4 000 arbeidsplasser.  

https://www.facebook.com/besoklitauen/?fref=ts
https://media.visitbritain.com/gb/en/node/59707
https://media.visitbritain.com/gb/en/annual-events-2018
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”Dette er den største og viktigste turistrelaterte 

investeringen på Kypros noensinne, og kommer til 

å lokke til seg ferieturister året rundt”, sier 

Kypros´  president Nicos Anastasiades.  

Les mer:  

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

turistrad/pressreleases/her-bygges-europas-

foerste-integrerte-casino-resort-2163294 

 

 
 

 Yoga i Thailand – sinn og kropp i balanse

 
Thailand er et populært reisemål for yoga, som kan 

hjelpe en å balansere sinn og kropp ved hjelp av 

teknikker som kanskje er mer enn 5000 år gamle. 

Yoga ble opprinnelig utviklet for åndelig utvikling, 

men er blitt en populær måte å oppnå fysisk 

sunnhet på. Man kan få både privatundervisning og 

besøke egne yogasteder som egner seg for både 

nybegynnere og erfarne utøvere.  
 

Yoga kan praktiseres når som helst, enten det 

regner eller er strålende sol – året rundt. Du finner 

yogasteder mange forskjellige plasser i Thailand. Vi 

kan nevne Paradise Koh Yao i Koh Yao Noi, som 

ligger cirka 20 minutter med båt fra Phuket, og 

Friendship Beach Resort & Atmanjai Wellness Spa i 

Phuket. Det tilbys privatundervisning ved steder 

som Sri Spa & Yoga Center på Koh Lanta, Orion 

Healing Centre på Koh Phangan og Ocean Sound 

Dive + Yoga på Koh Tao. 
 

https://www.paradise-kohyao.com/ 

https://www.friendshipbeach.com/ 

https://www.facebook.com/SriSpaAndYoga/ 

https://www.orionhealing.com/ 

http://www.oceansoundkohtao.com/ 

 
 

 Bransjekalendar
 

 

 

26. september 2017 kl. 17.30 

Explore Ajman Presentation 

Emirates, Tjuvholmen alle 11, Oslo 

hwiberg@aviareps.com  

 
28. september 2017 kl. 17.00 

Etiopisk Festaften 

Åpen Scene, Badstugt. 2, Oslo 

thellem@aviareps.com  

 
19. oktober 2017 kl. 17.00 

Liverpool Exclusive Event (by invitation only)  

Hotel Continental, Oslo 

jessica.lithen@visitbritain.org  

 
26. oktober 2017 kl. 17.00 

ANTOR Travel Trade Workshop 

VG, Akersgt. 55, Oslo 

www.antor.no | arne@asbconsult.no  

 
31. oktober 2017 kl. 16.00 

Thailand Roadshow 

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 

info@tourismthailand.se  

 
11. januar 2018 kl. 09.00 

TravelMatch 2018 

Oslo Kongressenter 

www.travelmatch.no | meet@travelmatch.no  

 

 

      Følg med på bransjekalenderen på    

      www.norwegian-tourism.no   

 

https://www.mynewsdesk.com/no/cyperns-turistrad/pressreleases/her-bygges-europas-foerste-integrerte-casino-resort-2163294
https://www.mynewsdesk.com/no/cyperns-turistrad/pressreleases/her-bygges-europas-foerste-integrerte-casino-resort-2163294
https://www.mynewsdesk.com/no/cyperns-turistrad/pressreleases/her-bygges-europas-foerste-integrerte-casino-resort-2163294
https://www.paradise-kohyao.com/
https://www.friendshipbeach.com/
https://www.facebook.com/SriSpaAndYoga/
https://www.orionhealing.com/
http://www.oceansoundkohtao.com/
mailto:hwiberg@aviareps.com
mailto:thellem@aviareps.com
mailto:jessica.lithen@visitbritain.org
http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
mailto:info@tourismthailand.se
http://www.travelmatch.no/
mailto:meet@travelmatch.no
http://www.norwegian-tourism.no/

