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Romantikk og eventyr på Bohemian 

Switzerland i Tsjekkia 

 

Noe av det beste du kan gjøre i Tsjekkia, er å vandre i 
nasjonalparken Bohemian Switzerland, bare to timers reise 
fra Praha, men likevel langt fra byens larm. Bohemian 
Switzerland er hjemstedet for grønne bakker, høye 
sandstensklipper, mil etter mil med dyrket mark, pittoreske 
småbyer og majestetiske fjellformasjoner  – en sann glede 
for alle utendørsentusiaster. En av de mest populære 
vandringsstiene er den som kalles Gabriel. Den leder fra 
Mezní Louka og helt opp til den berømte stenbroen 
Pravčická brána. Pravčická Brána er den største naturlige 
stenbroen i Europa og en av Tsjekkias mest kjente 
symboler. Scener fra filmen Narnia ble spilt inn her og til og 
med H. C. Andersen fant sin inspirasjon i den imponerende 
utsikten. 
 

 
 

https://www.czechtourism.com/besoktsjekkia/  

 
 

Opplev sjøfestivalen i Klaipeda 

 
Den litauiske byen Klaipeda tar vare på fine maritime 
tradisjoner, og byen har vært vertskap for Sjøfestivalen den 
siste helgen i juli siden 1934. 
 

På sommeren finner du levende musikkliv ved sjøen, - 
musikkfestivaler med både store og små konserter. Den 
internasjonale Pilies Jazzfestivalen som blir holdt sent i juni 
er også en stor fest for musikkelskere. 
 

Klaipeda: Kystbyen er vertskap for Sjøfestivalen den siste 
helgen i juli. Foto: Lithuanian State Department of Tourism 
 

 
 

Følg Opplev Litauen på Facebook 
https://www.facebook.com/besoklitauen/?fref=ts 

 

En glitrende diamant av et nytt musemn i 

 Antwerpen

 

Midt i det historiske sentrum av Antwerpen, åpnet det 
glitrende DIVA sine dører den 5. mai 2018. DIVA ble lansert 
som Antwerpen´s nye diamantmuseum. Men, dette er så 
mye mer enn et museum, og det dreier seg ikke bare om 
diamanter. DIVA er en kokong av luksus og ekstravaganse, 
fylt av diamanter, smykker og sølvprodukter. Relasjonen 
mellom Antwerpen og diamanter har dype røtter.  
 
 

Antwerpen har vært hjertet i verdenshandelen med 
diamanter i mer enn 500 år. Selv i dag, passerer 84 % av 
rådiamanter og 50 % av skårne diamanter gjennom 
Antwerpen.  DIVA tar de besøkende med på en reise 
gjennom denne diamanthistorien.  
 
 

 
For mer informasjon, se her.   

Reisenyheter fra hele verden 
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Det er på tide å pakke kofferten for en 

 familieferie i Ras Al Khimah!

 
For å oppleve den optimale familieferien, velg Ras Al 
Khaimah i sommer. Med 64 km kystlinje, unikt 
ørkenlandskap og den høyeste fjelltoppen i UAE, byr denne 
destinasjonen på det mest varierte tilbudet av aktiviteter i 
regionen. Emiratet er helt ideelt for en familieferie med 
sol, bad og hyggelige opplevelser. Barn under 12 år bor 
gratis, så muligheten for en luksusferie til god pris venter 
dere i sommer. 
 

Det er enkelt å komme seg til Ras Al Khaimah, det 
nordligste emiratet i UAE. Kun 45 minutter fra flyplassen i 
Dubai (DXB). 
 

Besøkende kan benytte seg av shuttle service som enkelt 
bestilles på http://www.rakshuttle.com/  Man blir hentet 
på terminalene 1 & 3 og kjørt til de største hotellene i Ras 
Al Khaimah.  
 

 
 

Gå til en.rasalkhaimah.ae/summer nå for å bestille reise 
med utvalgte partnere og dra fordel av de mange fristende 
tilbudene.  
 

 

 Det polske vodkamuseet åpner i juni!

  
Polen er vodkaens fødested. Ifølge historiske kilder ble 
termen «vodka» først registrert brukt i Polen. Museet 
kommer til å bli et helt unikt sted. Alle som kommer hit vil 
bli introdusert for Polens mange århundrers lange tradisjon 
for å lage aqua vitae, det opprinnelige navnet på vodka.  
 

De besøkende vil gå inn i vodkaproduksjonens eksklusive 
verden og nyte de særpregede aromaene som lages i 
destillasjonsprosessen.  
 
Ikke bare får de se produksjonsprosessen til vodkaen, men 
de får lære om historien til den polske vodkaen og 
vodkakulturen som den skapte."  
 

https://www.polen.travel/no/nyheter/det-polske-
vodkamuseet-apner-i-juni 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Stor begeistring for Bangkok Michelin 

 Guide
 

Bangkok er godt kjent for sine kulinariske opplevelser, og 
nå har byen endelig fått sin egen utgave av 
Michelinguiden. Bangkok Michelin Guide gjør det mulig for 
byen å sammenlikne seg med reisemål som New York, 
Paris og London. Michelinguiden er en utrolig godt kjent 
guide til de beste restaurantene i verden. Blant de 17 
vinnerne finner vi restaurantene Gaggan, Bo.lan og Paste.  
 

Har du noen gang vært på Nahm, Le Normandie eller 
Mezzaluna? Hvis ikke, bør du prøve det neste gang! Disse 
tre restaurantene og 14 andre restauranter i Bangkok er 
omtalt i Michelinguiden for 2018. Guiden ble lansert 6. 
desember og dekker alle slags restauranter, fra 
gatekjøkken til finere spisesteder. Thailands 
turistmyndigheter er offisiell partner og oppfordrer 
turister, lokale og forretningsreisende til å utforske 
Bangkoks kulinariske opplevelser. 
 

 

 
Bangkok-utgaven av Michelin-guiden er tilgjengelig både 
på thai og engelsk, og finnes i trykt og digital utgave. 
 

http://news.cision.com/no/tourism-authority-of-
thailand/r/stor-begeistring-for-bangkok-michelin-
guide,c2409554 
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Den verdensberømte TP52 SUPER SERIES 

 regatta i Zadar, Kroatia

 
Seiling blant øyer, holmer og rev i ett av de mest 
beskyttede havområdene i Europa er et slags varemerke 
for Zadar-regionen. Den fantastiske Zadar-kanalen er unik 
med sine behagelige mistralvinder, vakre grotter, profilen 
av festningsverk og kirker i solnedgangen, grønne øyer 
dekket av furu og oliventrær, omgitt av krystalklart hav 
som med sin skjønnhet gir inspirasjon. 
 

Kroatia er valgt som vertskap for to av TP52 SUPER SERIES 
regattaene, en av de mest prestisjefylte regattaene Ii løpet 
av sesongen. Vertskap for konkurransene, som finner sted 
fra 19. – 24. juni 2018 i Zadar-kanalen, er D-Marin 
Dalmacija, Kroatia´s største marina. 
 

TP52-klassen er kjent som seilsportens Formel 1, og SUPER 
SERIES er verdens ledende regatta for enkjølede seilbåter. I 
disse konkurransene deltar 500 båter fra hele verden, 
inkludert tidligere olympiske mestere og vinnere av de 

mest prestisjefylte konkurranser, som Americas Cup. Fra 
19. juni og utover sommeren kan du fly direkte hit 
med Norwegian.   
 
http://www.zadar.hr/ | http://www.52superseries.com/  

 

 
Bilde: Dugi otok, Fotograf:  Ivo Biočina 
 

 
 

Alfonso XII observasjonstårn åpner i 

 Retiroparken i Madrid

 
Denne grupperinger av skulpturer dedikert Kong Alfonso 

XII og som ble innviet i 1902 av hans sønn, Alfonso XIII, er 

en av de mest populære områdene i den flotte 

Retiroparken, som ligger i hjertet av Madrid. 

Hesteskulpturen, som er 20 meter høy, er en av de mest 

ikoniske i parken, og det er også inni denne 

observasjonstårnet ligger. Dette har holdt stengt i 30 år 

men åpnet dørene igjen den 25.april slik at publikum atter 

en gang kan ta turen hit og få med seg den spektakulære 

utsikten.  

Det tilbys gratis guidete omvisning på 30 minutter men de 

må bookes på forhånd. Madrid er den hovedstaden i 

Europa med flest grøntarealer, og Retiroparken utgjør 

utvilsomt en viktig del av dette.  

 
www.reservaspatrimonio.es  

 
 

 Opplev Aloe Wellness Month på Aruba!

 
Arubas fantastiske Aloe Vera er verdensberømt, og i juni 
kan du kickstarte din sommer med et holistisk program for 
ditt velvære under ”Aloe Wellness Month” på One Happy 
Island. Hva sier du om å lade opp med forfriskende yoga, 
tai-chi og pilates, eller utforske øya med eventyrlige 
aktiviteter,  som jeepsafari og fengslende karibbiske 
naturvandringer? 
 
Gi din kreativitet en utfordring gjennom å delta i lokale 
danse- og kunstklasser eller bestill en avkoblende aloe-
behandling på noen av Arubas fantastiske spa-
institusjoner. Arubas varme vann og konstante solskinn 
hjelper deg til å roe helt ned. Nyt Aloe Wellness Month! 
 

 
 
https://www.aruba.com/se 
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Tysklands deltakelse i Europas Kulturarv 

 2018

 
Formålet er å skape interesse for europeisk historie og 
kulturarv. Prosjektet gjennomføres av Europa-
Kommisjonen i samarbeid med bl.a. Europarådet 
og UNESCO. Hensikten videre er å skape bærekraft, 
beskyttelse og innovasjon. Når kulturelle og kulinariske 
høydepunkter møtes, slik de gjør i Tyskland, kommer det 
ekstra store nytelser på agendaen! Tysklands mer enn 
100 slott og borger, kloster og hager åpner sine dører og 
dekker prektige langbord i spisesaler og fantastiske 
vinkjellere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flere av de kjente tyske slottene åpner dørene sine for 
omvisninger. Et av høydepunktene blir helt sikkert en 270 
meter lang piknik i parken ved slottet Sanssouci i Potsdam 
23. juni. Les mer her.  
 

 
 

Spring i korridorene under Den Haag 

Urban Trail 
 

Du vet sikkert at man alltid sier at man ikke skal springe i 
korridorene i gamle byggningerr? Glem det! När du er med 
og springer ”Urban Trail” i Haag i Nederland er det nettopp 
det du skal gjøre. Under det spennende byløpet i den 
kongelige byen, passerer du massevis av historiske og 
unike byggninger, og springer dessuten gjennom flere av 
dem under det 5 km eller 10 km lange løpet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En perfekt mulighet for å oppleve Haags kultur og historie 
på en unik måte når sport, kultur og arkitektur møtes. 

Den 24. juni skjer det – ikke gå glipp av Den Haag Urban 
Trail! www.holland.com 
 

 
 

Estland er sommerens destinasjon! 
 

Med direktefly fra Oslo og Trondheim tar du deg raskt og 
smidig til hovedstaden Tallinn. Vi ønsker deg velkommen til 
en by og et land fullt av muligheter og opplevelser. Et lite 
utvalg av disse er uslåelig gourmetmat, golf, byliv, natur, 
strender, historiske vingeslag, musikk & 
kulturarrangement. 
 

I år feirer vi 100 år med pomp og prakt! Du kommer vel og 
feirer med oss?! www.visitestonia.com 

 

Tallinn er årets ”Best Value Destination”, best i verden, 
ifølge Lonely Planet. www.visitestonia.com/en/why-
estonia/tallinn-is-the-best-value-destination-in-the-world 

 

 
 

 Hva er nytt i Portugal?

 
To portugisiske destinasjoner er på topp 10 listen over 
World´s Sustainable Destinations; nemlig Azorene og 
regionen Center of Portugal. 
 

Azorene topper listen World´s Top 10 Sustainable 
Destinations som den beste i Atlanterhavet. Utmerkelsen 
ble gitt under årets utgave av ITB i Berlin. Azorene og 
regionen Centro de Portugal (best i Europa), ble valgt ut 
som topp 10 blant 100 innstilte destinasjoner. En 
internasjonal jury valgte ut 32 finalister, før de to 
portugisiske destinasjonene kunne smykke seg med 
tittelen Top 10 Sustainable Destinations 2018. 
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Azorene er det punktet på det europeiske fastland som 
ligger nærmest Nord-Amerika. Øyene ble formet av 
vulkansk aktivitet millioner av år tilbake i tid, og dette 
skapte omgivelser som både er uventet og variert. Fra 
fjelltoppen Pico Island på 7.700 fot til de blågrønne 
innsjøene ved Sete Cidades på Sao Miguel, tilbyr Azorene 
et frodig og markant landskap. 
 

 
 

Hvis du ønsker å vandre langs elva ved Passadicos do Paiva 
i regionen Centro de Portugal, er det nå bygget en ny tursti 
på 8 km i form av tretrapper, perfekt tilpasset terrenget, 
som gjør det enklere å vandre langs Paiva River Valley.   
 

Ved Arouca Geopark, er det nå lettere å ta en svømmetur i 
elva fra en av de små strendene som du finner underveis, 
ha picnic eller bare nyte den varierte naturen. 
 
Arouca, Aveiro 
http://www.passadicosdopaiva.pt/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Bransjekalender
 

 

5. juni kl. 08.30 
Frokost med spanske luksushoteller 
Hotel Continental, Oslo 
 
27. august kl. 17 
Regional Workshop Kristiansand 
Klubben 
 
28. august kl. 17 
Regional Workshop Bergen 
Grand Hotel Terminus 
 
29. august kl. 17 
Regional Workshop Trondheim 
Thon Hotel Prinsen 
 
30. august kl. 17 
Regional Workshop Oslo 
Oslo sentrum (tba) 
 
24. januar 2019  kl. 09.00 
TravelMatch 2019 
Oslo Kongressenter 

 
  

 

      Følg med på bransjekalenderen på    
       www.norwegian-tourism.no   

http://www.passadicosdopaiva.pt/
http://www.norwegian-tourism.no/
http://www.passadicosdopaiva.pt/

