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Opplev den Kuriske Landtunge i sommer
Mange kjenner til Litauen og hovedstaden Vilnius, men
det mange ikke vet er at Litauen har en av Europas største
sanddyner. Den Kuriske Landtunge er selve perlen i
Østersjøen og her finner du sjarmerende furuskoger,
vindblåste sanddyner og bortgjemte landsbyer som Nida.
Nida er en ekte fiskerlandsby med røde hustak og kystfyr,
og det er lett å utforske området rundt på sykkel.

http://www.czechtourism.com/besoktsjekkia/
Kroatia er nr. 7 på verdensbasis når det
gjelder turistinvesteringer
Ifølge rapporten Global Tourism Locations of the Future
2017/2018, er Kroatia rangert på en meget
respektabel sjuendeplass av destinasjoner med det største
potensialet for turistinvesteringer. Kroatia har også
mottatt den spesielle prisen ”Editor´s Choice Awards” som
ett av landene med størst fremgang når det gjelder
forbedringer i infrastrukturen for turisme, men også en
destinasjon for innspilling av filmer.
www.tourism.lt / www.Lithuania.travel

Tsjekkia feirer sin 100 års dag
I 2018 fyller Tsjekkia 100 år for etableringen av det
uavhengige Tsjekkoslovakia. Og en slik anledning fortjener
selvsagt en skikkelig feiring som vil foregå gjennom hele
året. Det vil spesielt være fokus på den såkalte
Republikkens Første Periode, som varte i to årtier mellom
de to verdenskrigene, og som var en særlig rik periode i
tsjekkisk historie. Den Tsjekkiske Republikk var på dette
tidspunktet sentrum for mange av de viktigste europeiske
strømningene. I dag er byer som Brno, Pilsen og Praha
velsignet med enestående funksjonalistisk arkitektur
kunstgallerier i verdensklasse, museer og en frodig
industriell historie.

Kroatia´s turistminister, Gary Cappelli, la vekt på at Kroatia
venter en vekst på 15 % i investeringer i forhold til i år,
eller nesten 40% høyere turistinvesteringer enn i 2016.
Ifølge presenterte data, blir 940 millioner Euro investert i
turistsektoren i Kroatia i 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=QvB6l6AZI84

Ulike selskaper vil investere ca. 628 millioner Euro i sine
turistprosjekter, mens offentlig sektor (regioner, byer og
lokalsamfunn), vil investere over 311 millioner Euro. De
planlagte investeringene i privat sektor omfatter hoteller,
campingplasser, marine anlegg og andre former for
overnattingstilbud, samt opplevelser og attraksjoner.
Offentlig sektor vil investere i besøkssentra, strender,
promenader etc..

 Emirati Hotels and Resorts kommer i 2018 til å
åpne Arjaan Hotel Apartments i hjertet av
Marrakech.
 Cristiano Ronaldo i samarbeid med Le Prestana CR7
lifestyle Hotels, vil i 2019 åpne to nye hoteller,
Prestana CR7 med 164 rom og Prestana Marrakech
Medina med 224 rom.
I tillegg finner du et stort spekter av spennende aktiviteter
i Marokko.

Benidorm attraktivt på vinteren
Mange nordmenn vender nesen sørover på vinterstid og
valget faller ofte på Kanariøyene da dette er en
destinasjon med behagelig klima i de kaldeste
vintermånedene i Norge. Nå vil også Benidorm komme på
banen og mener selv at de har et veldig
«konkurransedyktig» klima. Benidorm tilbyr en rekke
fritidsaktiviteter vinterstid som umulig kan gjennomføres i
Norge. Dette kan være alt fra vandreturer, sykkelturer,
golf og seiling til noe så behagelig som å kunne innta et
måltid utendørs under solen. I grafen i bildet kan du se
sammenlikningene mellom klimaet i Benidorm og de ulike
Kanariøyene i desember 2017. Nysgjerrig på hva mer du
kan finne på?

http://www.muchmorocco.com/events/

Dominican National Park på en
prestisjefylt liste over steder å besøke i
2018
Los Haitises National Park er utpekt av Lonely Planet som
ett av de mest spennende stedene å besøke I år. Dette er
en slags Dominikansk versjon av vietnamesiske Halong
Bay.
Les her: http://www.visitbenidorm.es

Mye nytt og spennende i turistlandet
Marokko!
Det foregår mye interessant på hotellsiden i Marokko, til
glede for de besøkende:
 Åpning i 2018 av det nye 170 roms Hilton på
resortstedet Taghazout Bay, nord for Agadir på
Atlanterhavskysten.
 Hyatt Hotels & Resorts åpner i første kvartal 2019 et
nytt 120 roms Hyatt Park i Marrakech, som også vil
omfatte en 18 hulls golfbane designet av Kyle
Philips.

Med fjellformasjoner som reiser seg i 30-50 meters høyde
fra sjøen, ligner ikke dette naturfenoment på noe annet i
Karibbien. Det er resultatet av et sammenstøt mellom
tektoniske plater som for mer enn to millioner år siden
presset et underjordisk platå av kalkstein til overflaten.
Området inngår som en del av en nesten 1.400 km2 stor
nasjonalpark, som huser mer enn 700 ulike plantearter,
inkludert fire ulike typer mangrovetrær. Ornitologer vil
også elske dette stedet, der mer enn 100 ulike fuglearter
er observer, hvorav 13 er unike for området.
Parken inneholder
også kalksteinsgrotter med
fascinerende grottemalerier og gallerier fra det
opprinnelige Taino-folket. Samana platået er særlig kjent
for sin omfattende forekomst av knølhvaler. Hvert år fra
januar til mars, er det tusenvis av knølhvaler som samles
her og oppholder seg i den naturskjønne bukta. Du kan ta

deg til Los Haitise nasjonalpark med motorbåt eller I
kajakk.

«Med 41.148 stemmer er Wroclaw kåret
til Europas beste reisemål i 2018!
Tyve populære reisemål har akkurat avsluttet
konkurransen om den prestisjefylte tittelen Europas beste
reisemål 2018. Etter tre uker med avstemming på nett, ble
WROCLAW valgt til best europeiske reisemål i 2018 og
stakk av med den prestisjefylt tittelen! Bilbao, Kalmar,
Hvar, Riga, Milano, Aten, Budapest, Lisboa, Bohinj, Praha,
Kotor, Paris, Wien og Amsterdam er også blant
feriefavorittene.
Wroclaw er en utrolig vakker by, som også ofte kalles
"Polens Venezia". Byen er omringet av kanaler og har over
120 broer som knytter de 12 fantastiske øyene sammen.”

Bli bedre kjent med Den Dominikanske Republikk:
www.GoDominicanRepublic.com

Opplev verdens lengste svevebane i Ras
Al Khaimah!
Ras Al Khaimah har blitt anerkjent av GUINNESS WORLD
RECORDS med sitt nyeste opplevelsesprodukt for turister
– ‘Jebel Jais Flight: The World’s Longest Zipline’.
Verdens lengte svevebane, som er hele 2,83 km lang –
tilsvarende mer enn 28 fotballbaner, vil la deg sveve i en
nesten uoppnåelig fart på hele 150 km/t, fly over
Emiratenes høyeste fjelltopp og lande på en helt
enestående gjennomsiktig plattform som svever i luften,
15 etasjer over bakkenivå.

https://www.polen.travel/no/nyheter/med-41-148stemmer-er-wroclaw-karet-til-europas-beste-reisemal-i2018?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm
_campaign=Wroclaw

Jebel Jais Flight er en virkelig spennende opplevelse som
alle burde krysse av på sin “to do” liste!

Velkommen til Estland!
Her kommer noen bra tips om arrangementer i Estland i
løpet av våren og sommeren.
2.-8. april – Tallinn Music Week - Nordens og Baltikums
største
musikkfestival,
www.tmw.ee/festival/musicfestival
7.-17. april – Restaurantuken i Pärnu –Møt våren i vakre
Pärnu og nyt spesialkomponerte menyer.
www.visitestonia.com/en/parnu-restaurant-week

Bestill din opplevelsesreise nå!( www.jebeljais.ae )

20-29 april – International Jazzfestival i Tallinn – Norges
egne ”Trondheim Voices” og Ellen Andrea Wang er med
på listen over kjente artister og band.
www.visitestonia.com/en/jazzkaar-2018

sterkt krydrede retter fra Afrika og Asia, japansk sushi,
pekingand og tex mex-mat.
Tyskernes kjærlighet for eksotiske smaker kommer fra
deres iver etter å reise og deres fascinasjon for andre land
og kulturer. Matglade hobbykokker liker å gi tyske retter
en internasjonal tvist, og supermarkeder og
delikatesseforhandlere tar inn et stort utvalg av mat fra
hele verden for å gi hobbykokkene denne muligheten.

18.-20. mai – Blomstermarkedet i Turi – en virkelig prakt
og et «must» for hage- og blomsterfantaster!
www.visitestonia.com/en/41th-turi-flower-fair
25.-26. mai – Tour of Estonia – en stor internasjonal
sykkelkonkurranse med start i Tallinn og målgang i Tartu.
www.visitestonia.com/en/bicycle-race-tour-of-estonia2018

Det betyr også at turister på besøk i Tyskland ikke må lete
lenge før de finner noe som minner dem om hjemlandet.
Noen av de stadig mer populære gatemat-festivalene i
Tyskland fokuserer på mat fra spesifikke deler av verden.
Turister som stikker innom den afrikanske matfestivalen,
en festival som finner sted i Berlin flere ganger i året, kan
nyte en herlig blanding av afrikansk mat, musikk og kunst.
Flere tyske byer har også asiatiske gatemat-festivaler. Her
møtes hobbykokker, restaurantinnehavere, mødre,
bestemødre og familier for å lage autentiske retter fra Det
fjerne Østen.

30. mai – 3. juni - ”Tallinn Old Town Days” er den største
festivalen i gamlebyen som er viet til stedets kulturarv.
www.visitestonia.com/en/tallinn-old-town-days-1
Flere arrangementer finner du her –
www.events.estonia.ee, www.visitestonia.com/en/whyestonia/tallinn-is-the-best-value-destination-in-the-world

Ferielandet Tyskland: Like internasjonalt
som maten
Variert mat og drikke fra det internasjonale kjøkken utgjør
en stor del av den tyske hverdagen. Særlig i de store
byene gjenspeiler spisestedene det multikulturelle
mangfoldet. I 2018 kommer Tysklands Nasjonale
Turistkontor til å fokusere på gastronomi i sin
verdensomspennende kampanje: “Det kulinariske
Tyskland”.
Mens Frankrike og Italia stort sett fokuserte på egne
nasjonalretter, var Tyskland raskt ute med en nye
kulinariske retninger. Da gjestearbeidere kom til Tyskland
på slutten av 1960-årene, dukket det opp italienske og
balkanske restauranter i flere tyske byer. Ikke lenge etter
fulgte tyrkiske takeaway-steder, greske tavernaer og
spanske tapasbarer. I dag kan turister i Hamburg, Berlin,
München og Frankfurt spise eksotiske retter fra
Seychellene, Hawaii, Peru, Malaysia og mange andre
steder. Restauranter i Tyskland kan tilby et stort utvalg av
internasjonal mat, som italiensk pizza, franske oster,

Link:
http://www.mynewsdesk.com/no/tysklandsturistkontor/p
ressreleases/ferielandet-tyskland-like-internasjonalt-sommaten-2414867

Indonesia på offensiven
At Indonesia, med sine 17.000 øyer og utallige
folkegrupper og ulike kulturer er et spennende land å
besøke, er vel mange allerede klar over. Variasjonen og
mangfoldet i destinasjoner, tilbud og aktiviteter, er det
nok likevel få som har oversikten over.
For å gjøre landet bedre kjent blant nordmenn, har
Indonesias Ambassade i Oslo tatt en aktiv rolle i arbeidet
med å presentere Indonesia som reisemål og indonesisk
kultur. Dette har skjedd både i form av deltagelse på
Reiselivsmessen på Telenor Arena, studieturer og sist et
arrangement for å presentere landet avholdt i

ambassaden, med interessante presentasjoner og
kulturinnslag. På dette arrangementet deltok også flere
representanter fra indonesisk reiseliv:
 Lotus Asia Tours – www.lotusasiatours.com
 Indonesia Travel Connection www.indotravelconnection.com
 Caraka Travelindo – www.carakatravelindo.com
 Suarti Village Bali – www.suartivillage.com

Bransjekalender
19. april 2018
Lansering - LOT Polish Airlines
Sammenkomst med lansering av ny rute til Warszawa
I samarbeid med Polish Tourism Organization
Tid: Torsdag 19. april kl. 16.30
Sted: Oslo (sted annonseres senere)
Info: mp@polen.travel
26. april 2018
Presseworkshop ANTOR
Årlig presseworkshop med deltagere fra ulike land.
Tid: Torsdag 26. april kl. 16.00.
Sted: Høyskolen Kristiania, Oslo.
Info: www.antor.no / arne@asbconsult.no

For mer informasjon og inspirasjon: www.indonesia.travel

VisitBritain lanserer ny kampanje i Norge
for å øke turisme til Storbritannia
Storbritannias nasjonale turistbyrå, VisitBritain, har i dag
lansert en ny markedsføringskampanje i Norge, som skal
øke
turismen
til
Storbritannia.
Den
digitale
markedsføringskampanjen «JEG REISER FOR...»* lanseres i
Norge i dag via Facebook og Instagram gjennom kortfilmer
og historiefortellinger for å fremheve uventede
opplevelser og mindre utforskede destinasjoner i
Storbritannia, i tillegg til landets verdensberømte og
ikoniske landemerker og attraksjoner.
Kortfilmene og bildene setter fokus på det som motiverer
besøkende til å reise og få med seg erfaringer de bare
finner i Storbritannia. Hensikten er å inspirere nordmenn
til å finne sitt Storbritannia her og nå.

27. august 2018
Bransjeworkshop Kristiansand
Workshop i regi av ANTOR Norway med ulike land
og aktører representert.
Tid: Mandag 27. august kl. 17.00.
Sted: Klubben, Kristiansand.
Info: www.antor.no / arne@asbconsult.no
28. august 2018
Bransjeworkshop Bergen
Workshop i regi av ANTOR Norway med ulike land
og aktører representert.
Tid: Tirsdag 28. august kl. 17.00.
Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen.
Info: www.antor.no / arne@asbconsult.no
29. august 2018
Bransjeworkshop Trondheim
Workshop i regi av ANTOR Norway med ulike land
og aktører representert.
Tid: Onsdag 29. august kl. 17.00.
Sted: Thon Hotel Prinsen, Trondheim.
Info: www.antor.no / arne@asbconsult.no
30. august 2018
Bransjeworkshop Oslo
Workshop i regi av ANTOR Norway med ulike land
og aktører representert.
Tid: Torsdag 30. august kl. 17.00.
Sted: Oslo (sted annonseres senere).
Info: www.antor.no / arne@asbconsult.no

Link: http://media.visitbritain.com/no/nn/visitbritain-lansererny-kampanje-i-norge

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

