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Reiserådet for Sri Lanka endret; opplev en unik
kultur og en variert destinasjon

www.srilanka.travel
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Sri Lanka har de siste årene seilet opp som et meget
populært reisemål og de fleste reiser til Sri Lanka
forløper uten store problemer. Landet ble dog rammet
hardt av flere koordinerte terrorangrep 21. april 2019.
Det er innført særskilte sikkerhetstiltak etter
terroranslagene, og disse tiltakene kan endres etter
situasjonsbildet. Reisende oppfordres til å gjøre seg
godt kjent med nødvendig informasjon før avreise,
påse at de har gyldig reiseforsikring og registrere seg
på reiseregistrering.no.
Etter den tragiske terrorhandlingen på øya for en tid
siden, har både reiselivsnæringen, myndighetene og
den lokale befolkningen vært fokusert på å bringe livet
tilbake til det normale, samt å sikre en trygg og
hyggelig opplevelse for alle besøkende. Etter
angrepet, gikk UD ut med et reiseråd som advarte mot
reiser til Sri Lanka, men nå er situasjonen stabilisert og
dermed også reiserådet endret.
I praksis innebærer det at det ikke lenger er noen
grunn til å utsette den etterlengtede reisen til
ferieparadiset Sri Lanka! Dette er også viktig for Sri
Lanka, et land der turismen utgjør en viktig faktor.
Da er det bare å oppleve gyldne strender badet i sol,
pittoreske landskap og landsbyer, frodig natur m.m.
på en ganske kompakt øy, med alt av det naturen kan
tilby, I tillegg til en 2.500 årig kulturarv. Her finner du
også et svært spennende dyreliv kombinert med flott
natur, et smaksrikt kjøkken og mye mer. I Sri Lanka
kan du oppleve mye av dette på bare noen dager, og
det er et sted som kan besøkes 365 dageri året.
Sri Lanka omtales også ofte som “Land of smiles”, og
både reiselivsnæringen og lokalbefolkningen forøvrig
står klar til å ønske de besøkende velkommen til sitt
ferieparadis, enten du vil slappe av på stranda,
oppleve natur og dyreliv, drive med fysiske aktiviteter
eller studere den rike historien og kulturen i landet.!

Portugal vinner av ITB Earth Award
Portugal ble nylig tildelt ITB Earth Award på messen
ITB Berlin, som regnes som verdens største
reisemesse.

Portugal vant prisen på grunn av regjeringens
målrettede innsats for å gjøre turismen i Portugal
grønnere og mer bærekraftig. ”Et klasse-eksempel på
global ledelse i bekjempelsen av klimaendringer og
miljøutfordringer”, het det blant annet ved
overrekkelsen. Prinsippene om bærekraftig turisme og
utvikling
er
kjernen
i
regjeringens
2027
turismestrategi, som for første gang setter spesifikke
mål i hver av de tre pillarene for bærekraftig utvikling:
det økonomiske, sosiale og miljømessige. Bak prisen
står non-profit organisasjonen ”Green Destinations”.
https://travelbi.turismodeportugal.pt/enus/Pages/Sustentabilidade.aspx

Stor indonesisk festival i Oslo i slutten av juni
Indonesias ambassade i Oslo organiserer Festival
Indonesia den 29. og 30. juni.
I løpet av denne
festivalen, vil de
besøkende kunne
glede seg over
forestillinger med
tradisjonell dans
og musikk, samt
oppleve den
spennende
basaren og
utstillinger knyttet
til kunsthåndverk
og reiseliv. De
besøkende kan
også nyte
velsmakende
retter fra det
indonesiske
kjøkken i
Indonesian
Culinary Bazaar og smake indonesisk kaffe tilberedet
av en barrista som kommer ens ærend fra Indonesia.
Dessuten får de besøkende sjansen til å delta i
trekningen av flere spennende premier (disse blir
annonsert senere).
Arrangementet holdes i spikersuppa i Oslo sentrum på
lørdag 29. og søndag 30. juni, så her er det bare å
legge turen innom for å oppleve indonesisk stemning
og produkter!
Mer informasjon finnes på Instagram KBRI Oslo og på
Facebook https://www.facebook.com/events/177700456498512/

En festival for symfoniorkestre i verdensklasse i
Riga og Jurmala
En helt ny festival i verdenskalsse for symfoniorkestre
finner i år sted i Latvia (fra 19/7 til 1/9).
Under festivalen opptrer verdensberømte orkestre og
diregenter, som Bavarian Radio Symphony Orchestra
med Mariss Jansons, Israel Philharmonic Orchestra
med Zubin Mehta, London Symphony Orchestra med
Gianandrea Noseda, og Russian National Orchestra
med Mikhail Pletnev, i tilegg til en rekke andre
utmerkede solister.
Festivalen har satt seg som mål å bli en av verdens
ledende begivenheter innen klassisk musikk, og kunne
tilby latviske og andre musikkelskere strålende artister
og et uforglemmelig repertoir. Denne fetivalen foregår
blant Riga`s og Jurmala`s artitektoniske perler Latvian
National Opera, Grand Guild, og det mest etterspurte
stedet på sommertid – de små og store salene i Dzintari
Concert Hall. I tillegg, kan du også opleve Østersjøen`s
vakreste strender, suset av furuskog og Latvia`s
fargesprakende sommer; noe som tilsammen vil gi
besøkende en uforglemmelig opplevlese!

Web:www.latvia.travel
Instagram: www.instagram.com/enjoylatvia/

Øya Palaui vinner viktig ASEAN turistpris
Øya Palaui har allerede mottatt to viktige utmerkelser –
en fra CNN for verdens beste strender og den andre i
form av å bli valgt som åsted for den amerikanske TVserien «Survivor» for andre gang. Og nylig kom den
tredje da vinnerne ble kunngjort i Community-Based
Tourism Award for 2019-2021 i regi av ASEAN
(Association of Southeast Asian Nations). Som en følge
av myndighetenes omfattende oppussing og fornying
av verdensberømte turistdestinasjoner, fremstår Palaui

som en edelsten i utviklingen av bærekraftig turisme
som bidrar til å sikre områdets sosio-økonomiske
fremtid.

Møt oss i Ras Al Khaimah; vi sørger for at det er verdt
din tid.

Dette var juryens begrunnelse for å gi prisen til øyas
viktige aktør for lokalmiljøet; Palaui Environmental
Protectors Association (PEPA).
Organisasjonens arbeid har pågått over lang tid, og har
til hensikt å etablere en forretningsmodell som styrer
unna ukontrollert turistvekst, og som støtter bærekraftig
levesett, kulturelle tradisjoner og styrking av lokale
aktører og små bedrifter på dette området.
Med sin varierte natur, er øya et unikt tilbud til
besøkende, men samtidig sårbar, med sine naturlige
stender, fossefall, fjellformasjoner, store skoger,
mangroveområder og et omfattende areale for bevaring
av det marine miljøet.
For de besøkende, er det lagt til rette for en rekke
aktiviteter i pakt med naturen, og lokalbefolkningen
trenes i å tilby lokal mat og lokale produkter i form av
kunsthåndverk m.m..
https://itsmorefuninthephilippines.co.uk/news/palauiisland-wins-major-asean-tourism-award/

Ras Al Khaimah – en destinasjon som går lenger
Utforsk den fantastiske utsikten ved å være med på
adrenalin-fremkallende klatring, vandring, sykling og
ziplining eventyr i og over de forrevne ravinene på Jebel
Jais; Emiratenes høyeste fjelltopp som strekker seg til
nærmere 2.000 m.o.h..
Det er ikke før du står på kanten av Jebel Jais at du
virkelig føler at verden ligger for dine føtter. Ras Al
Khaimah er en sensasjonell kombinasjon av fantastisk
utsikt, episk historie, solstekt ørkenlandskap, en utrolig
kystlinje og et unikt liv i havet.
Ganske enkelt; en følelse du bare finner i Ras Al
Khaimah.

Besøk en.rasalkhaimah.ae/summer

Verdens mest bærekraftige restaurant finner du i
Bilbao
Og den lyder navnet Azurmendi. Den har intet mindre
enn 3 stjerner i Michelin guiden og ble både i 2014 og
2018 kåret til verdens mest bærekraftige restaurant
ifølge The «World’s 50 Best Restaurants 2018». Det
harde arbeidet restauranten har lagt ned i dette høster
nå sine frukter og i 2014 var 84% av deres aktiviteter
bærekraftige mens de i 2018 var på hele 92,33%.
Her er noen eksempler på hva de gjør:
- Regnvannet samles opp og brukes til å vanne
åkeren samt plantene i drivhuset.
-

De maksimerer bruken av naturlig lys for å
redusere bruk av elektrisitet.

-

De kontrollerer temperaturene og ventileringen
for å redusere bruken av klimaanlegg

-

Dyrker selv mange av ingrediensene de bruker i
restauranten og har dyrket mer enn 800 trær
for å redusere CO2.

Restauranten ligger et kvarters kjøretur fra Bilbao og
har også restaurant ENEKA (1* i Michelinguiden)
knyttet til seg på samme plass. De produserer i tillegg
sin egen vin, Txakoli hvitvin, særegen hvitvin som kun
produseres i Baskerland.
Les mer her: https://azurmendi.restaurant/

Forsommerens festivaler i Irland, på smaragden
av en øy

Det kommer til å bli fartsfylte dager under Shell Helix
Rally Estonia, som går av stabelen i den sydlige delen
av Estland, nærmere bestemt i Tartu, Otepää, Elva,
Kanepi og Kambja.
Tartu, som er Estlands nest største by, og dessuten en
stor universitetsby, åpnet for kort tid siden sitt ”nye
Estonian National Museum”. Dete er et museum som
ikke etterlater noen uberørt. En samlet eksponering av
Estlands historie, fra dengang da - inn i vår fremtid.
Tartu er en progressiv by, med herlige opplevelser for
hele familien. Hjertelig velkommen til Estland!

Enten du er interessert i lokal mat, hjemmebrygget øl,
irsk litteratur eller tradisjonell musikk; så finnes det
alltids et tilbud for deg i Irland.
- Mourne International Walking Festival, County
Down (June): Uomtvistelig øyas mest visuelt
imponerende fjellkjede; det finnes ikke bedre
måter for å oppleve det det originale Narnia enn
til fots under festivalen.
- Dublin city (June): Uavhengig av om du har
kommet deg gjennom mesterstykket Ulysses eller
ikke, er Bloomsday fortsatt Joyce-inspirerte
utflukter, lesing av utdrag på utvalgte steder, mat
hentet rett fra boken. Dette er den eneste
genuine måten å feire James Joyce på i hans
egen by.
- Sea Sessions Surf and Music Festival, County
Donegal (June): Surfing er på gang (som alltid) i
Bundoran, sammen med live opptredener og
show, beach volleyball, episke netter og mye
annet.
Og dette er bare starten på sesongen, med mye mer å
glede seg til utover sommeren.

www.visitestonia.com
#visittartu

Marriott åpner nytt hotell i Malta
Til sommeren åpner det internasjonale hotellmerket
Marriott dørene til et helt nytt hotell i feriefavoritten
Malta. Malta Marriott Hotel & Spa, som stedet kommer
til å hete, får adresse i billedskjønne Balluta ved
St. Julian’s – kun 20 minutters kjøretur fra den kulturrike
hovedstaden Valletta.

https://www.ireland.com/en-no/

Verdens rally-elite kommer til Estland
Den 12.-14. juli er det klart for den regjerende norske
rallyføreren Kenneth Johnsrød med co-driver Dyre
Erling Fredriksen til å forsvare sin tittel i ”Rally Estonia”.

Det moderne hotellet får i alt 301 værelser – inkl. 29
suiter og 1 presidential suite – samt fem restauranter,
tre barer, innen- og utendørsbasseng, et fullt utstyrt

spa- og treningssenter samt konferansefasiliteter. I
hotellets øverste etasje kan gjestene dessuten slappe
av eller arbeide i M Club-loungen, som blant annet har
en takterrasse med utsikt over Middelhavet. Malta
Marriott Hotel & Spa henvender seg både til turister og
forretningsreisende.
https://www.marriott.com/hotels/travel/mlamc-maltamarriott-hotel-and-spa/

Ikke gå glipp av den britiske sommeren
Storbritannias nasjonale turistbyrå, VisitBritain, lanserte
den 16. mai en ny markedsføringskampanje i Norge for
å øke interessen for Storbritannia som reisedestinasjon
i sommer. Den digitale markedsføringskampanjen
«Dont miss the British summer» vil være synlig via
Facebook og Instagram, gjennom kortfilmer og bilder i
tidsperioden mai til september, samt gjennom
samarbeid med våre ambassadører.

Inneklemt mellom klippene er den lille sandstranden et
virkelig mirakel. Stranden er resultatet av både
menneskers og naturens arbeid. Den oppsto på
femtitallet da man gravde tunneler i de nærliggende
byene og tiloversblevne steiner ble dumpet i vannet.
Havet og vindene gjorde sitt og den fineste
sandstranden ble til. Inneklemt blant bratte klipper og
turkisblått hav, er stranden et paradis for romantikere.
Stranden Pasjaca prises for sin ville skjønnhet, men
først og fremst for sin ro, takket være fraværet av
støyende restauranter og barer.
Pasjača ligger bare en halvtimes bilreise fra Dubrovnik
og 10 minutters reise fra pittoreske Cavtat på
Dubrovniks Riviera, og den er dermed et utmerket
utfluktsmål for alle som velger å tilbringe sin ferie i
kroatiske Dubrovnik. Ytterligere en badestrand i
Kroatia kom blant de ti vakreste: badestranden Nugal
på Makarska Rivieraen knep tredje plass. Nummer to
ble den spanske stranden Nerja.

Kampanjens fokus ligger på ting du ikke bør gå glipp av
i sommer og henviser en til kjente destinasjoner som
London, Bristol, Manchester, Liverpool og Edinburgh.
Fokusgruppen er unge i alderen 18-34 år. Hensikten er
å inspirere flere unge til å reise til Storbritannia under se
varme sommermåneden.

Bilder: Pasjaca: CNTB
Nugal strand: Foto: Vjeko Begovic/CNTB

For mer informasjon og inspirasjon:
https://www.visitbritain.com/no/nn/ga-ikke-glipp-avden-britiske-sommeren

Den kroatiske stranden Pasjaca er Europas
vakreste
Pasjača strand ved det lille stedet Popovići på
Dubrovniks Riviera, har i disse dager blitt kåret til
Europas vakreste. Det er turistorganisasjonen
„European Best Destinations” (EBD), som har latt
32.000 reisende fra 116 land stemme på utvalgte
europeiske strender, og resultatet ble soleklart: Ingen
slår Pasjača .

Flere reiser fra Norge til Litauen
Flytrafikken mellom Avinors norske flyplasser og
Litauen, økte med syv posent i 2018. Samtidig ble
flytrafikken mellom Litauen og Torp nesten fordoblet på
de to årene fra 2016 til 2018. Mens det i 2016 var
45.000 reisende mellom Torp og Litauen, var
passasjertallet økt til 73.000 i 2017 og til 88.000 i 2018.
Forøvrig var Latvia, Litauen og Malta de tre europeiske
landene med størst prosentvise vekst i antall turister i
2018.
Lithuania – Real is Beautiful

stammen, kjnet for sine hodejeger-tradisjoner i tidligere
tider. Selv om denne tradisjonen nå er historie, har de
beholdt mange av sine tradisjonelle festivaler, kunst,
språk og kultur. Folk fra Orang Ulu, som betyr oppover
langs elven, omfatter ulike stammer som Kayan,
Kenyah, Lun Bawang og Kelabit. Deres eksotiske kunst
og musikk er også spredt internasjonalt og blir bl.a.
presentert på den årlige Rainforest World Music
Festival.
Sarawak er m.a.o. stedet om du vil ha unike
opplevelser knyttet til natur, dyreliv, etniske tradisjoner,
stammefolk, historie, kulturtradisjoner, musikk, dans,
mat og mye annet.
Fulle fly er ikke noe uvanlig å oppleve på flyrutene
mellom Norge og Litauen.

For mer informasjon:
https://www.tourism.gov.my/media/view/visit-sarawakyear-2019

Spennende opplevelser i «Visit Sarawak Year»

Brussels Airlines gir honnør til Bruegel

Sarawak-provinsen på Borneo har et spekter av
spennende opplevelser! Aldri har det vært mer
interessant å besøke denne provinsen enn i forbindelse
med kampanjen som er lansert.

Som en stolt ambassadør for sitt land, presenterer
Brussels Airlines offisielt sitt sjste fly dedikert til et
belgisk ikon. Allerede finnes det fem fly med en spesiell
design som presenterer et karkateristisk belgisk
symbol; tegneseriefiguren Tintin, den surrealistiske
maleren Magritte, det belgiske fotballaget (også kalt
Red Devils), dansefestivalen Tomorrowland og
tegneseriefigurene Smurfene.

Sarawak huser hele 37 nasjonalparker, 14
naturreservater, 5 verneområder for ville dyr, og
omfatter et spekter av ulike aktiviteter og attraksjoner,
samt en rik historie og kultur.

Dette er den største provinsen i Malyasia, og omfatter
hele 27 etniske grupper, hver av dem med sine
dialekter, steiner, trosretninger, tradisjoner og
festivaler. Her kan du f.eks. møte folk fra Iban-

Brussels Airlines lanserer nå sitt sjette ikon; et fly som
ærer den store maleren Pieter Bruegel den eldre, som
vist i denne presentasjopnen. Lanseringen av flyet er
bare en av en rekke Bruegel-begivenheter dette året;
Flandern markerer at det er 450 år siden denne store
flamske mesteren gikk bort. En imponerende serie av
utstillinger og andre arrangementer presenterer
Bruegel´s ekstraordinære talent og innflytelse.

PRL-museet i Warszawa gir deg en unik
historisk opplevelse

Vandring i Sveits er «hot» denne sommeren!
Sjekk ut klassiske Via Alpina

Skulle du noen ganger ønske at du var født i en annen
tid? Eller skulle du gjerne reist tilbake i tid for å se
hvordan folk hadde det før? PRL-museet i Warszawa
viser livet slik det var i Folkerepublikken Polen (Polska
Rzeczpospolita Ludowa, PRL).”

Via Alpina krysser 14 av de vakreste fjellpassene og
leder vandrerne gjennom de nordlige alpene i Sveits,
fra Vaduz i Lichtenstein til Montreux ved Lake Geneva,
gjennom seks kantoner.
©Switzerland Tourism/Kevin Wildhaber

Unik panoramautsikt, forfriskende og avkjølende
fjellvann, samt muligheter for å koble av og samle
krefter, gjør dette til en klassisk rute for erfarne
vandrere. Langs Via Alpina kan vandrere samle hele 38
stempler i en liten bok, som så kan byttes inn i et
sertifikat ved fullføring av turen.

Se mer på: https://www.polen.travel/no/ompolen/nyheter/prl-museet-i-warszawa

Bransjekalender
Kommende aktiviteter

Mandag 26. august kl. 17.00:
Regional Workshop Stavanger
Årlig workshop med et spekter av aktører fra mange land.

Clarion Hotel Stavanger, Stavanger.
www.antor.no / arne@asbconsult.no
Tirsdag 27. august kl. 17.00:
Regional Workshop Bergen
Årlig workshop med et spekter av aktører fra mange land.

Grand Hotel Terminus, Bergen.
www.antor.no / arne@asbconsult.no
Onsdag 28. august kl. 17.00:
Regional Workshop Trondheim
Årlig workshop med et spekter av aktører fra mange land.

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim.
www.antor.no / arne@asbconsult.no

Torsdag 29. august kl. 17.00:
Regional Workshop Oslo
Årlig workshop med et spekter av aktører fra mange land.

Felix Konferansesenter
www.antor.no / arne@asbconsult.no
Torsdag 23. januar 2020
TravelMatch 2020
Oslo Kongressenter
www.travelmatch.no
Lørdag 25. – søndag 26. januar 2020
Utforsk Verden/Explore the World
Radisson Blu Hotel Scandinavia
www.utforsk-verden.no

