Reisenyheter fra hele verden
vinteren 2019

Jerusalem-hoteller på topplisten til Conde Naste for Midt-Østen
Condé Nast Traveler publiserte nylig sin 2019 Readers’ Choice Award, der mer enn
600.000 registrerte stemmer ble avgitt for å velge ut blant tusenvis av favoritter i form av
hoteller som er prøvd og testet.
På listen over de 15 beste hotellene i
Midt-Østen, finner vi hele fire hoteller
i Jerusalem.
Dette omfatter:
• The David Citadel – nr. 4 på listen
• Mamilla – nr. 5 på listen
• Waldorf Astoria – nr. 12 på listen
• King David – nr. 15 på listen
https://www.cntraveler.com/readers-choice-awards/middle-east/top-hotels-in-the-middle-east-readerschoice-awards?sfns=mo

Anerkjennelse til Portugal som golfreisemål
I slutten av oktober ble det solrike Portugal ennå en gang kåret til Europas beste
golfreisemål under golfreisebransjens svar på Oscar-utdelingen, World Golf Awards, som
denne gangen ble avholdt i Abu Dhabi. Faktisk har Portugal tatt hjem denne prisen hvert
år siden 2014 – enten som verdens eller Europas beste golfreisemål.
Den prestisjefylte tittelen kan bl.a.
tilskrives landets mer enn 90
forskjellige golfbaner, som tilbyr
utfordrende og gode golfopplevelser
for alle nivåer – fra nybegynnere til
profesjonelle.
www.visitportugal.com

Rekordhøyt antall irske restauranter i Michelin-guiden 2020
Irlands kulinariske stjerner lyser sterkt i Michelin-guiden for 2020, der flere irske restauranter
enn noen gang har fått anerkjennelse for sitt kulinariske tilbud! Irsk gastronomi har fått ekstra
spalteplass i den nylig utgitte Guide Michelin 2020, der 6 nye restauranter i Irland og NordIrland har fått sin plass på den kulinariske stjernehimmelen. Samtidig har ingen av de som
ble tildelt stjerner sist mistet disse, og dermed er antallet irske restauranter i den
prestisjefylte matguiden høyere enn noen gang.
De seks nye restaurantene i guiden omfatter
bl.a. den elegante Aimsir i County Kildare,
som allerede fem måneder etter åpningen
kunne slå seg på brystet med hele to stjerner i
Michelin-guiden. Aimsir eies av engelske
Jordan Bailey og danske Majken Bech-Bailey.
The Greenhouse i Dublin har gått fra en til to stjerner, mens den anmelderroste Muddler`s
Club i Belfast har fått sin første stjerne – sammen med Variety Jones i Dublin, Bastion i
Kinsale og The Oak Room i Limerick. I tillegg til Michelin-stjernene, har hele 26 restauranter
fått den ettertraktede Bib Gourmand statusen, som tildeles restauranter som tilbyr vellaget
mat til en fornuftig pris. Blant de nye på Bib Gourmand listen er Balloo House i Killinchy,
Land to Sea i Dingle og Thyme i Athlone. www.ireland.com

Verdens største Jan van Eyck-utstilling i Gent i 2020
I 2020 feirer Museum of Fine Arts Ghent i Flandern i Nord-Belgia den flamske
mestermaleren Jan van Eyck med utstillingen «Van Eyck. An Optical Revolution». Dette
vil bli den største utstillingen om Jan van Eyck noensinne. Museet gir kunstinteresserte
en unik mulighet til å se ti verk av Van Eyck på nært hold, flere verk fra studioet hans og
rundt 100 internasjonale mesterverk fra senmiddelalderen. Det finnes bare rundt 20
verk av Jan van Eyck bevart i verden, og noen av dem er for skjøre til å transportere.
Jan van Eyck var en av de fremste europeiske kunstnerne i senmiddelalderen.

Utstillingen åpner 1. februar 2020
og pågår til og med 30. april.
Kunstelskere er anbefalt å kjøpe
billetter i god tid, da utstillingen
kan bli utsolgt før den åpner.
www.vaneyck2020.be

Hellig år i Santiago 2021
Antall nordmenn som ønsker å gå pilegrimsleden til Santiago de Compostela øker jevnt
og trutt. Da Pilegrimskontoret i Santiago starter å føre statistikker, i 2004, var det 262
nordmenn som gikk leden. I fjor hadde dette tallet økt til 587 personer. Selv om stadig
flere nordmenn oppdager denne ferieformen så er vi i undertall sammenliknet med
mange andre nasjoner. Inneværende år kommer til å avsluttes med rundt 360 000
pilegrimer fra hele verden, en 82% økning siden 2004. I dag er det flere kvinner enn
menn som går og det er den franske veien som er mest populær.
I 2021 feires det neste Hellige året i Santiago. Dette
vil være det 120. Hellige året som arrangeres
inkludert år 1182. Sist gang var i 2010. Hvert år når
25. juli faller på en søndag er et hellig år i Santiago
og det arrangeres en rekke begivenheter i området. I
2021 forventes det rundt 500 000 pilegrimer langs
de ulike pilegrimsledene som fører til Santiago. Flest
pilegrimer vil man nok forvente å finne langs den
Franske ruten og færrest langs ruten MuxiaFinisterre og «Vinterleden».
For statistikker og oversikt;
https://oficinadelperegrino.com/en/

Det beste av skikjøring i Tyrol
Hva har Ischgl, Zillertal, Ötztal ocg St Anton til felles? Her finner du det beste tilbudet for
å stå på ski i Tyrol, og hvert av stedene ligger i fremste rekke når det gjelder afterski,
kulinarike opplevelser og arkitektur. La deg inspirere!
https://www.austria.info/se/best-of-tyrolen

Våre favoritter i vinter
I Østerrike finnes det utallige
muligheter for storslagen skikjøring
som du kan velge mellom, og her
finnes det noe for alle! Her ser du
listen over våre favoritter denne
vinteren.
La deg inspirere! https://www.austria.info/se/aktiviteter/skidakning-vinter/vinterfavoriter-i-osterrike

Et helt genuint opplevelsessenter i Estland
Tenk deg at du kjører verdens første bil, lokomotiv, flyr luftballong eller går på havbunnen... Alt
dette er nå mulig! «PROTO opplevelsesverksted» har åpnet! PROTO er ett av mange nye steder
som har åpnet i Tallinn i løpet av 2019. Et annet «må-besøke» sted er «Fotografiske», et
fotografisk kunstmuseum med svenske røtter; et møtested der kunst, god mat, musikk, design
og åpent tenkesett kan forenes.
Om vi tar en titt på «mat og drikke», så
finner
vi,
«Fotografiske
Tallinn
restaurant», som arbeider ut fra «a zerowaste mindset», «Põhjala Tap Room»,
som er et lokalt ølbryggeri som også
serverer rimelig mat, «180 DEGREES by
Matthias Diether», der du kan nyte
fantastisk mat med en imponerende utsikt
over havet, i det nye moderne Noblessner
Park. En liten titt på Tallinns sagnomsuste
julemarked må også unngå i besøket. Det
holder åpent frem til den 7. januar.

Velkommen til Estland
www.visitestonia.com #visitestonia

Førjulstid i Tyskland – en fest for sansene
Gjennom hele adventstiden fylles Tyskland med lys, pyntede boder, musikk, Glühwein,
julebakst og regionale spesialiteter. De tyske julemarkedene er kjent for å være av verdens
beste, og blant dem finner du de største og mest tradisjonelle samt de mindre og mer
spesielle.
Det som regnes som Tysklands eldste
julemarked er Striezelmarkt i Dresden.
Den ble for første gang arrangert i 1434
og arrangeres for henholdsvis 585. gang!
Landet som også ga oss juletreet har en
lang tradisjon for julemarkeder, og man
anslår at det arrangeres mellom 2000 og
3000 julemarkeder hvert år.
Kjært barn har mange navn, og uansett om du besøker et marked med betegnelsen
Weihnachtsmarkt, Adventsmarkt, eller med den sør-tyske varianten Christkindlmarkt, vil
du finne torg, gater, juv, slott og skoger som byr på den beste julestemningen. Finn ditt
favorittjulemarked her.

Manchester United og Malta inngår langvarig samarbeid
Maltas turistråd har inngått et langsiktig samarbeid med Manchester United. Samarbeidet
skal øke bevisstheten om Malta som reisemål blant klubbens fans, blant annet gjennom
eksponering på Old Trafford og i Manchester Uniteds medier. Manchester United har tette
bånd til Malta på grunn av Maltese Supporters Club, som er blant de eldste offisielle
fanklubbene til Manchester United.
Supporterklubben feiret nylig 60årsjubileum. Som en del av samarbeidet
vil Maltas turistråd, Visit Malta, og
Manchester United sammen inspirere
klubbens globale fanbase til å utforske
Maltas mange reiseopplevelser – blant
annet gjennom spesialtilbud.
I tillegg får Visit Malta stor eksponering under lagets hjemmekamper, så vel som på
klubbens digitale plattformer og sosiale og trykte medier.
www.visitmalta.com

Utforsk mer enn vintersolen i Ras Al Khaimah
Utover den velkjente solen som skinner hele året og 64 km med vakre, gyldne strender,
har Ras Al Khaimah også spennende opplevelser og attraksjoner for enhver besøkende.
Du kan f.eks. tilbringe en dag med å utforske Emiratenes høyeste topp, Jebel Jais, eller
fordype deg i beduiner-kulturen og ørkeneventyr.
Hvis du er opptatt av historiske skatter, kan Ras
Al Khaimah tilby en rekke muligheter for å
gjenoppleve en 7.000-årig historie. Du kan også
klatre opp til Dhayah Fort, landets eneste fort
beliggende på en høyde, eller du kan få innblikk
i perledykking ved en tradisjonell perlefarm.
Hvis du er ute etter avkobling, kan du finne ditt
virkelige ferieparadis langs Ras Al Khaimah’s
grenseløse strender, eller lade opp på en av de
mange spa-anleggene i verdensklasse.
https://visitrasalkhaimah.com/morethanwintersun

Noen topp arrangementer i Tsjekkia i 2020
Hvilke arrangementer bør du ikke gå glipp av når du besøker Tsjekkia i første halvdel av
2020?

▪ Det tradisjonelle Jizera 50, en
langrennskonkurranse over 50 km
gjennom det vakre, snødekte
landskapet i Jizera-fjellene. Datoen
er 9. februar.
www.czechtourism.com/nordictrade

▪ The international music festival Prague Spring begynner den 7. mai og varer helt til 4.
juni. I løpet av disse ukene, vil du ha sjansen til å overvære dusinvis av konserter på
ulike spillesteder rundt om i Praha.
▪ Idrettsarrangementet RunCzech består av en rekke løpskonkurranser over hele
Tsjekkia gjennom hele året.
▪ Mini-brewery festival ønsker publikum velkommen for å smake spesielle øltyper i
Royal Garden of Prague Castle I dagene 12.- 13. juni.

Aruba passerer testen for familieferier
Med et stort antall regionale flyvninger i regi av KLM, og med en rekke barnevennlige
tilbud når man kommer hit, er det lett å finne seg til rette på den trygge og gjestfrie øya
Aruba. Badet i konstant solskinn, kan familiene more seg på hvite sandstrender og
snorkle i det rolige og klare vannet.
Eller de kan utforske sommerfuglfarmer,
besøke rehabiliteringssentra for esler, eller
kose seg med autentiske lokale spesialiteter
på familierestaurantene.
www.aruba.com

Togreiser; en avslappende og morsom måte å utforske Storbritannia på
Å reise med tog er en av de mest naturskjønne og avslappende måtene å oppdage
Storbritannia på. Et raskt jernbanenettverk med hyppige avganger betyr at nesten alle
områder av Storbritannia lett kan oppdages med tog og offentlig transport. BritRail Pass
er et kostnadseffektivt og fleksibelt togpass som dekker hele Storbritannia (med unntak
av Nord-Irland), og som tilbyr reiser både i høysesongen, men også i lavsesong.
De fleste togene har omfattende
fasiliteter om bord; ladepunkter og WiFi,
noe som gjør det enklere å være på
nett. Det å reise med tog er et fantastisk
alternativ til å fly i mange tilfeller, og
reisene går oftest fra bysentrum til
bysentrum.
Les mer på Explore Britain by Train eller
besøk vår nettbutikk for å kjøpe ditt BritRail Pass

Unike opplevelser langs Arctic Coast Way
Arctic Coast Way på Island betyr at man reiser utenfor allfarvei for å oppdage noen av de mest
avsidesliggende stedene på Nord-Island. Den ble offisielt åpnet 8. juni 2019, på
verdenshavsdagen. Et unikt eventyr på 900 km av kystveier nær polarsirkelen. Arctic Coast
Way ble kåret en av topp 10 destinasjonene i Europa av Lonely Planet 2019.
Du kan se det vulkanske landet møte det
iskalde havet, naturens krefter har skapt en
kystlinje av vill og ren skjønnhet.
Kjøreruten inkluderer seks halvøyer som
når langt ut i havet, og tar deg fra svarte
sandstrender til spektakulære klipper, langs
elver fra isbreer og fjorder til høye
fjell. Du kan kjøre hele ruten uten stopp men det er ikke nødvendig å gjøre det.
Du står fritt til å stoppe og unne deg selv å oppdage underverkene ved den arktiske kystveien.
Når du beveger deg til rytmen av bølger og vind, kjenner på energien til de fantastiske turene
og møter de hyggelige menneskene på veien, gir deg det et ønske om å vende tilbake igjen
og igjen. Sesongenes dramatiske endringer fra høstens brennende toner til den hvite uberørte
vinteren, fra vinterens spektakulære nordlys til sommerens midnattsol, vil gi deg nye
perspektiver og nye eventyr i vente.

Kroatia - De tusen øyers land med tusenvis av magiske opplevelser!
Kroatia er som en adventskalender - fylt med tusenvis av magiske opplevelser, fra
hovedstadens prisbelønte julemarked til utrolig vakre steder langs kysten, der høytiden
kan feires. Det finnes ikke noe bedre sted å starte oppladingen til jul på i hela Europa,
enn i Zagreb. Byens adventsfestival vant prisen for beste julemarked i Europa 2016,
2017 og 2018, og Zagreb ble kåret av Lonely Planet til beste reisemål i Europa 2017,
takket være byens utrolige tilbud av konserter, underholdende aktiviteter og kulinariske
opplevelser.
Så snart adventstiden kommer, fylles
torg og gater med mat- og salgsboder.
Duften av deilig tradisjonell julemat og
musikk fyller gatene. Utallige julelys
sørger for en magisk julestemning. På
julemarkedet kan besøkende handle
fristelser i matbodene, julegaver i
salgsbodene og butikkene i nærheten
eller nyte lokale godbiter.
Pa Zagrebs julemarked kan man beskue 220 trær med julebelysning som skaper en helt
magisk atmosfære. Den gamle musikkpaviljongen ved Zrinjevacparkens mittpunkt, varmer
deg med lyden av vals og tradisjonella julesanger. Gå ikke glipp av en rundtur i den gamle
Upper Town (Gornji grad) etterpå, og husk at det beste kommer til slut – nemlig
nyttårsaften!
Julemarkedet er åpent fra 30. november til 8. januar.
Velg din egen adventsopplevelse i Kroatia 2019 her! https://bit.ly/2NXIMDN

Norwegian med nye direkteruter til Polen
Norwegian investerer kraftig i Skandinavia og har satt opp 16 nye direkteruter, hvorav åtte
går til Polen fra og med våren 2020!
Sjekk de nye rutene mellom
Skandinavia og Polen!

https://www.polen.travel/no/o
m-polen/nyheter/sds

Nye ruter fra nordiske hovedsteder gjør Litauen enda mer
tilgjengelig
Gode nyheter for alle som søker etter nye storbyferier! Litauen ligger mindre enn en to
timers flytur fra alle nordiske hovedsteder, og nå er landet mer tilgjengelig enn noen
gang før! Norwegian har nylig lansert tre nye ruter til Litauen.
To ruter vil opprettes fra henholdsvis
Stockholm og København til Palanga, det
populære feriestedet som er kjent ikke
bare for strendene, men også de mange
SPA-sentrene. En tredje rute vil bygge bro
mellom Oslo og Kaunas - europeiske
kulturhovedstad 2022, der moderne kunst
møter Bauhaus-arkitekturen.
Finn ut mer om Litauen på www.Lithuania.travel

Kommende begivenheter
23. januar 2020
TravelMatch 2020
Den årlige B2B workshopen for utgående trafikk fra Norge.
Tid: Torsdag 23. januar 2020 kl. 08.00-18.00.
Sted: Oslo Kongressenter, Oslo
Informasjon/påmelding: www.travelmatch.no
25. & 26. januar 2020:
Utforsk Verden
Publikumsarrangement for reiser ut av Norge; utstilling og seminarer.
Tid: Lørdag 25. og søndag 26. januar kl. 10-17.
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo.
Informasjon: www.utforsk-verden.no.
23. april 2020:
Presseworkshop
Den årlige presseworkshopen i regi av ANTOR Norway.
Høyskolen Kristiania, Oslo.
www.antor.no
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24. august 2020
Regional workshop – Kristiansand
Workshop med utvalg av turistkontorer, flyselskaper og andre aktører.
TBA, Kristiansand.
www.antor.no
25. august 2020:
Regional workshop – Bergen
Workshop med utvalg av turistkontorer, flyselskaper og andre aktører.
TBA, Bergen.
www.antor.no
26. august 2020:
Regional workshop – Trondheim
Workshop med utvalg av turistkontorer, flyselskaper og andre aktører.
TBA, Trondheim.
www.antor.no
27. august 2020:
Regional workshop – Oslo
Workshop med utvalg av turistkontorer, flyselskaper og andre aktører.
TBA, Oslo.
www.antor.no
For oppdatering, følg med på: https://asbconsult.no/bransjekalender/

www.antor.no arne@asbconsult.no 91198290

