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Reisenyheter fra hele verden

Middag under skyene i Belgia
Dinner in the Sky er et unikt
restaurantkonsept av belgisk
opprinnelse, som Forbes har omtalt
det som en av verdens ti mest
atypiske restauranter. Dinner in the
Sky er - som navnet antyder - en
spesiell restaurantopplevelse der
gjestene sammen med kokker løftes
opp i luften.
I år kan du oppleve konseptet fire steder i Belgia, og som noe nytt har
restauranten i år et større, mer åpent kjøkken, og det er nå plass til 32
gjester. Dinner in the Sky kan i år oppleves i Antwerpen fra 25/5-1/6, i
Brussel fra 11/6-21/6, i Bilzen fra 31/8-6/9 og i Kortrijk fra 7/9-13/9.

Festligheter i Lisboa denne sommeren
Festlighetene i Lisboa strekker seg over
hele sommeren med et stort spekter av
varierte begivenheter, som f.eks. fado,
jazz og andre musikkarrangementer,
festivaler, sportsarrangementer og
utstillinger.
Kveldene er fulle av liv, med tradisjonsrike festligheter i Lisboas eldste
nabolag, med massevis av musikk og dans til rytmene fra populære sanger.
Dekorert med fargerike kuler og girlandre, invaderes bygatene av duften fra
stekte sardiner og søt basilikum. Og dette suppleres med dekorasjoner i form
av papirnelliker og malerier som henspiller på Santo Antonio.
Den 12. juni marsjerer den populære paraden langs Avenida la Liberdade i
Santo Antonio, mens neste dag går en annen prosesjon i gatene rundt Sekatedralen og gir et spesielt religiøst preg på festlighetene.
https://www.visitportugal.com/en/content/festas-de-lisboa

Utforsk den spennende byen Dortmund
I disse dager er det nok mange som
forbinder Dortmund med det norske
fotballtalentet Erling Braut Haaland,
og det er ingen tvil om at fotball er
viktig for denne byen. I tillegg til å
være hjemsted for en av landets
toppklubber, ligger også Tysklands
fotballmuseum her, et museum som
gjenspeiler den lange fotballhistorien.
I tillegg, har Dortmund også mye annet å by på og som venter på å bli
utforsket. Byen har bl.a. mange grønne lunger – byen ble faktisk kåret til
landets nest grønneste by.
Etter en vandring i byen, kan du også glede deg over det deilige ølet DAB.
https://visit.dortmund.de/en/

Opplev det kulturelle mangfoldet på Aruba
Den nederlandske karibiske øya
Aruba ligger ca. 25 km nord for
kysten av Sør-Amerika,
begunstiget av sol året rundt,
med en gjennomsnittstemperatur
på 32 grader, og med en
svalende bris.
Beliggende i utkanten av orkan-beltet, med uberørte og prisvinnende
sandstrender som strekker seg over ca. 15 km, turkisfarget vann,
arkitektur i hollandsk kolonistil og en latinsk atmosfære, er Aruba en
særdeles hyggelig karibisk opplevelse. Eventyret på Aruba er ofte
knyttet til oppdagelser av det uventede. De besøkende på øya kan også
glede seg over fasilitetene på hoteller i verdensklasse, fantastiske
strender, konstant solskinn og dramatisk natur.
Du kan fly til Aruba daglig med KLM via Amsterdam.
https://www.aruba.com/se

Riga er vertskap for det eneste Gold Label maraton i Nord-Europe
Dersom du aldri har vært i Riga, kan
kanskje det største løpsarrangementet i
hele Baltikum være en god anledning
for et besøk i en av de vakreste byene
langs Østersjøkysten. Maraton-løp har
en lang historie i Latvias hovedstad, og
i løpet av en periode på 30 år, har
arrangementet Rimi Riga hatt en
imponerende vekst.

I år ønsker byen velkommen til 40.000 løpsentusiaster fra 85 land, som
tilbys 5 ulike løp – maraton, halvmaraton, 10 km, 5 km og et familieløp
over 4,2 km. I tillegg, foregår det en rekke festligheter gjennom hele
arrangementet i weekenden 16. – 17. mai. Som ytterligere et alternativ,
åpner også Riga International Biennal of Contemporary Art samme helg.
Les mer: https://www.rigabiennial.com/

Berjaya Hotels & Resorts lanserer ny direkterute til øya Redang
Hotellgruppen lanserer nå en direkte
flyrute til dette øyparadiset, operert
av Berjaya Air, og med bruk av en
36 seters ATR 42-500. Den nye
flyruten går fra Subang International
Airport direkte til Redang Island, noe
som reduserer reisetiden betraktelig
i forhold til den tidligere
transportløsningen, som var basert
på en kombinasjon av fly, bil og båt.
På Redang venter fantastiske opplevelser, krystallklart vann og strender med
finkornet sand. Her finner du også hotellgruppens to overnattingsalternativer;
The Taaras Beach & Spa Resort og Redang Island Resort. Med det nye
tilbudet, åpnes virkelig Redang som et attraktivt alternativ for internasjonale
turister.
Det selges også gunstige pakkeløsninger med fly og opphold, og i tillegg tilbys
det rabatter ved tidlig booking.
Finn ditt tilbud på: https://www.thetaaras.com/fly-me-away

Dominikanske Republikk med ny direktør for turistkontoret i Norden

Direktør for Den Dominikanske Republik´s turistkontor
i Norden, Nr. 2 fra venstre, Jarolin De la Cruz
(fra reisemessen Ferie for Alle i Herning)

Den nye direktøren for turistkontoret
til Den Dominikanske Republkik i
Norden, er på plass på kontoret i
Stockholm medio mars. Jarolin De la
Cruz kommer fra hovedkontoret i
Santa Domingo, hvor hun senest bl.a.
har arbeidet med det amerikanske
marked.

Jarolin ser frem til å flytte til Skandinavia og videreføre den fortsatte
veksten i trafikken til Karibbiens ledende turistdestinasjon. Hun ser også
frem til å komme rundt i Norden og møte nåværende, såvel som nye
samarbeidspartnere. https://www.godominicanrepublic.com/

Ras Al Khaimah – Gulf Tourism Capital 2020
Hvis du er en pasjonert
globetrotter eller
opplevelsessøkende, kan du finne
et spekter av varierte eventyrlige
opplevelser og attraksjoner ved
den nyåpnede Jais Adventure
Peak!

Det nyeste eventyrlige attraksjonen fra Ras al Khaimah, som inkluderer
Jebel Jais flight, Jais Sky Tour og den splitter nye Jais Sky Maze, tilbyr
en rekke utendørs aktiviteter som er til glede for hele familien.
Beliggende på Emiratenes høyeste fjell, fant den offisielle åpningen sted
under nærvær av Hans Høyhet Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi, UAE
Supreme Council Member og Regent for Ras Al Khaimah, samt
toppledere fra reiselivsnæringen og andre VIP gjester.
https://www.youtube.com/watch?v=4vxQLAvPN7A
www.visitjebeljais.com

Oppdag Spania via emblematiske festningsverk og palass
Med Spain Heritage Network kan du bli
bedre kjent med Spanias historie, landskap,
gastronomi, tradisjoner og kultur gjennom et
nettverk av emblematiske festningsverk og
palass i alt fra kjente spanske byer til ukjente
perler. I Spania venter en spennende
historie, rik kunstnerisk arv, emblematiske
byggverk og ruter for enhver smak. Du kan
velge mellom ulike ruter, tett knyttet opp til et
tema eller en historie, slik at du kan
tilrettelegge din egen reise i Spania.
Du kan velge mellom ruter som Pedro 1. Den Onde gjennom Castilla, følge i
fotsporene til El Cid Campeador i Valencia og Alicante, festningsverkene i
kongedømmet i Aragón, Pilegrimsleden Camino de Santiago fra Ponferrada til
Santiago de Compostela, følge i Don Quijotes fotspor i Belmonte, El Toboso og
Consuegra og fotturruter som den 40 km lange ruten El Záncara mellom Belmonte
og Garcimuñoz.
Med nettverket Spain Heritage Network kan du besøke historiske monumenter,
overnatte i palass og festningsverk, nyte velsmakende lokale delikatesser i
historiske omgivelser, nyte unike event og mye mer.
På hjemmesiden https://www.spainheritagenetwork.com/en/ kan du lese mer om
festningsverkene og palassene tilknyttet dette nettverket samt rutene,
sørvistilbudet og områdene.

Europas nyeste og råeste vannpark med tak er nettopp åpnet!
Vannparken er bygget på et
område på hele 20 hektar.
Suntago Park of Poland passer
for folk i alle aldre, og reisende
som ser etter annerledes
fasiliteter.
Den består av 3 forskjellige tematiske soner: Saunaria, Bassenger,
Jamango Water Jungle med vannsklier!
For mer informasjon:
https://www.polen.travel/no/om-polen/nyheter/suntago-%E2%80%93-park-ofpoland-%E2%80%93-den-forste-store-fornoyelsesparken-i-polen#i

Verdens mest prestisjefylte gastronomiske konkurranse til Tallinn
Den 28. – 29. mai, kommer den
europeiske finalen i verdens mest
prestisjefylte gastronomiske
konkurranse, Bocuse d’Or, til å gå
av stabelen i Estland. I denne
konkurransen kommer toppkokker
fra 20 europeiske land til å delta.
De 11 beste går videre til
hovedfinalen i Lyon 2021.
Ved årets Bocuse d’Or kommer Estland til å være representert av Artur
Kazaritski, som for tiden arbeider som souschef hos stjernekokken Rasmus
Kofoed på den tre-stjerners Michelin restauranten Geranium i København.
www.visitestonia.com/en/why-estonia/the-bocuse-dor-european-final-brings-master-chefs-to-tallinn

Bestill din reise til gastronomiens Mekka, Tallinn, nå!
Hjertelig velkommen!

Oscar-vinner Jojo Rabbit og norske Askeladden filmet i Tsjekkia
Jojo Rabbit, som vant Oscar for
«Best Adapted Screenplay», ble
filmet i Praha og på andre
lokasjoner i Tsjekkia i løpet av
fjoråret.
Mer informasjon:
https://czechtourism.com/besoktsjekkia/

Mesteparten av utendørsopptakene fra den tyske byen der handlingen i
filmen foregår, ble filmet i Žatec, en by som er velkjent for sin produksjon
av utmerket øl og humle.
Filmen Jojo Rabbit følger en ung tysk gutt som forvandler sitt idol, Adolf
Hitler, til en fantasivenn. En annen film som nylig ble «skutt» i Tsjekkia,
er den norske eventyrfilmen Askeladden. Blant lokasjonene som ble
benyttet, finner du bl.a. Křivoklát castle, Prachov Rocks og Dolský mlýn
i Hřensko.

Maksimal nytelse i Kroatia - Adrenalinkick i store mengder
En ferd med zipline over havet ved
Crikvenica er en unik opplevelse
og dessuten den eneste av sitt
slag i Europa. I Kroatia kan man
også nyte både zipline og
UNESCO verdensarv –
Plitvicesjøene, på samme tid.
©Denis Peroš - Cetina Zipline

I Dalmatia ligger Cetina elven, som lokker med spenningsfylte aktiviteter
som rafting i fossefall eller ekstremdykking ved Cetinas kilde, der ingen
dykkere hittil har lykkes med å nå bunnen. Søker man ytterligere
adrenalinkick, kan man teste bungyjump fra noen av Kroatias mest
ikoniske broer i nærheten av Dubrovnik, Šibenik, eller ved Maslenica.
I Kroatias eventyrportefølje, finner man til og med ”slacklining”, en
aktivitet som ble initiert av en gruppe østerrikske turister som tok seg frem
med slackline over den Røde sjøen i Imotski.
Kroatias fjellrike terreng og mange nasjonalparker gjør det til et helt
spesielt land å vandre i, og det er en pittoresk drøm for fjellklatrere. Det
finnes mange muligheter over hele landet, men kanskje er det aller mest
unike å klatre ved Premužićeva, som er beliggende i nasjonalparken
Norra Velebit og som klassifiseres som det beste i hele Kroatia!
I Kroatia gjør lokalbefolkningen saker og ting litt annerledes. På øya
Pašman,
kan man teste škraping - et ganske annerledes
løpskonkurranse i Dalmatias fjellrike terreng.
Kroatia tilbyr også aktiviteter som kitesurfing, wakeboarding, sykling,
dykking og kajakkpadling.
Les mer på croatiafeeds.com

Eilat – trendy oppkomling i Israel
Kombiner ferieturen til Israel med
en avstikker til det rolige og
avkoblende Eilat, bare en times
flyreise fra Tel Aviv. Beliggende
ved bredden av Rødehavet, er Eilat
en moderne by med historiske
røtter.
Byen har særlig blitt populær blant unge mennesker som ønsker både
aktiviteter og avkobling, med storslagen natur og et fargerikt hav.
Red Canyon i eilat-fjellene har en av Israels vakreste vandringsruter. Området
ligger 20 minutter nord for Eilat, og de naturlige fjellskråningene gir muligheter
for fotturer utenom det vanlige. Red Canyon har fått sitt navn fra et fenomen
som inntreffer når solen treffer den rødaktige klippen som omgir dalen, og som
gir en intens rødfarge og dessuten glimter i gull og hvitt. Fotturen gjennom Red
Canyon tar en times tid og fører frem til en Wadi ved munningen av dalen.
Eilat har et stort spekter av aktivitetstilbud, på og i vannet. Utenfor strendene i
Eilat, finnes et korallrev i verdensklasse. Uansett om du er nybegynner eller en
mer erfaren dykker som vil studere nye omgivelser, finnes det en fantastisk
undervannsverden å utforske i Eilat. Mange dykkerkurser og dykking med leder
arrangeres, og vannet er krystallklart og fullt av vakre koraller og fargerike
fisker.
http://www.goisrael.nu/Tourism_Nor

Kommende aktiviteter
For fortløpende oppdatering, se: https://asbconsult.no/bransjekalender/
24. mars 2020:
German Days pressekonferanse
En årlig pressebriefing fra Tysklands Turistkontor, med partnere fra Lübeck og
Frankfurt, etterfulgt av kulturarrangement med fokus på Beethoven.
Arrangementet foregår i to deler.
Tid: Tirsdag 24. mars 2020 – 15.30-17.30: Workshop. 18.00-21.00: Kulturaften (TBA)
Sted: Norsk-Tysk Handelskammer, Drammensv. 111 B.
Informasjon/påmelding: joelle.janz@gremany.travel

23. april 2020:
ANTOR Norway Presseworkshop
Den årlige workshopen for media, journalister og bloggere med muligheter til å
treffe et spekter av utenlandske turistkontorer. Dessuten blir det utdeling av de
nye prisene for beste redaksjonelle sak om utenlandske reisemål og aktiviteter,
samt beste reiseblogg.
Tid: Torsdag 23. april 2020 kl. 15-19.
Sted: Høyskolen Kristiania, Prinsens gt. 7. Oslo.
Informasjon/påmelding: www.antor.no / arne@asbconsult.no
13. mai 2020:
Visit Portugal – Travel Trade Marketplace
Presentasjon av Portugal som reisemål og stor workshop med det nasjonale
turistkontoret, regionale turistkontorer, agenter, flyselskap, hoteller etc.. Her
finner du mange interessante kontakter, kan hygge deg med god mat og vinne
attraktive reiser i den avsluttende trekningen.
Tid: Onsdag 13. mai 2020 kl. 16.00.
Sted: Grand Hotel, Karl Johans gt. 31, Oslo (etterfulgt av middag).
Informasjon/påmelding: stig.kaspersen@turismodeportugal.pt
24. august 2020:
Regional Workshop Kristiansand
Internasjonal workshop med et stort antall utenlandske turistkontorer,
flyselskaper og andre partnere fra ulike land. Workshop med muligheter for å få
oppdateringer og informasjon om reisemål, ruteforbindelser, aktiviteter m.m.,
mingling med kolleger, samt quiz med hyggelige premier.
Tid: Mandag 24. august 2020 kl. 17-21.
Sted: Klubben, Vestre Strandgt. 8, Kristiansand.
Informasjon/påmelding: www.antor.no / arne@asbconsult.no
25. august 2020:
Regional Workshop Bergen
Internasjonal workshop med et stort antall utenlandske turistkontorer,
flyselskaper og andre partnere fra ulike land. Workshop med muligheter for å få
oppdateringer og informasjon om reisemål, ruteforbindelser, aktiviteter m.m.,
mingling med kolleger, samt quiz med hyggelige premier.
Tid: Tirsdag 25. august 2020 kl. 17-21.
Sted: Scandic Bergen City Hotel, Håkons gt. 2-7, Bergen.
Informasjon/påmelding: www.antor.no / arne@asbconsult.no

26. august 2020:
Regional workshop Trondheim
Internasjonal workshop med et stort antall utenlandske turistkontorer,
flyselskaper og andre partnere fra ulike land. Workshop med muligheter for å få
oppdateringer og informasjon om reisemål, ruteforbindelser, aktiviteter m.m.,
mingling med kolleger, samt quiz med hyggelige premier.
Tid: Onsdag 26. august 2020 kl. 17-21.
Sted: Scandic Lerkendal Hotel, Klæbuv. 127 a.
Informasjon/påmelding: www.antor.no / arne@asbconsult.no
27. august 2020:
Regional workshop Oslo
Internasjonal workshop med et stort antall utenlandske turistkontorer,
flyselskaper og andre partnere fra ulike land. Workshop med muligheter for å få
oppdateringer og informasjon om reisemål, ruteforbindelser, aktiviteter m.m.,
mingling med kolleger, samt quiz med hyggelige premier.
Tid: Torsdag 27. august 2020 kl. 17-21.
Sted: Mathallen, Vulkan 16, Oslo.
Informasjon/påmelding: www.antor.no / arne@asbconsult.no
Sett også av datoen for
TravelMatch 2021 – med markeringen av 10 års jubileum!
Tid. Torsdag 28. januar 2021.
Sted: Oslo Kongressenter.
Informasjon: www.travelmatch.no
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