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Nyhetsbrev – vinteren 2016
Tren og konkurrer på solsikre Kypros
Trenden med å trene i ferien gjør at flere og flere
får øynene opp for reisemål som vanligvis har blitt
betraktet som et sted for sol, bad og avkobling i
sommerhalvåret. Men med sitt fordelaktige klima,
sannsynligvis det beste i Middelhavsområdet, er
solvarme Kypros perfekt for både trening og
konkurranser i vinterhalvåret.

www.antor.no

│

info@antor.no

│

+47- 91198290

Det originale Motemuseet i Riga ble skapt av
Moskva-arkitekten Natalia Muzychkina, som bor i
Riga, og av den legendariske moteskaperen,
historikeren og samleren, Alexandre Vassiliev.

www.facebook.com/modesmuzejs

Les mer: https://www.mynewsdesk.com/no/cypernsturistrad/pressreleases/tren-og-konkurrer-paa-solsikrekypros-1603033

Nyt den sanne elegansen i gamlebyen i
Riga
Det første og hittil eneste Motemuseet i Baltikum
har nå åpnet i Riga. Bygningen i Grecinieku gaten
nr. 24, med sine kjellerlokaler fra det 14. århundre,
bærer med seg en lang historie og mange minner,
og danner en spesiell ramme for museets verdifulle
utstillinger. Motemuseet består av to deler – en

Dubrovnik bekreftet som vertskap for
Robin Hood film i 2017
Etter «Game of Thrones» og «Star Wars», er
Dubrovnik`s berømte middelaldermurer valgt ut
som bakteppe for nok en storsatsing. Denne
gangen gjelder det Otto Bathurst´s storfilm «Robin
Hood», produsett av Leonardo di Caprio og
Lionsgate, som starter innspillingen i Dubrovnik i
januar/februar 2017.
Med dette bekrefter Dubrovnik igjen sin posisjon
som det største filmstudioet under åpen himmel.
Filmen forventes å ha premiere i februar 2018.

interaktiv og permanent utstilling (som en unik reise i en
tidsmaskin) og midlertidige temautstillinger.

Den første temautstillingen på museet er kalt
«Elegansen fra 30-tallet», oser av feminitet, ynde
og en sofistikert stil fra en periode da verden ble
rammet av den store økonomiske depresjonen.
Hollywood-filmene og drømmene skapt av disse,
tok folk vekk fra den vanskelig virkeligheten, og
lengselen etter skjønnhet og eleganse var nærmest
uimotståelig.
Mer informasjon: goo.gl/HvJ9Z3

På ski i Serbia: Kopaonik – toppen for
vintersportsleksere
Med mer enn 200 soldager I pret, fascinerende
natur, varierte løyper med høy kvalitet, er skistedet
Kopaonik virkelig et godt innsidetips for alle elskere
av vintersport.
Fra en høyde på 1.600 meter, til Pančićev Vrh, den
høyeste toppen på 2.017 meter, er 23 skiløyper
knyttet sammen med 22 heiser. Fra desember til
april kan dette stedet by på ideelle forhold for
skikjøring, snowboard og andre snøbaserte
aktiviteter.
Overnattingsmulighetene på denne destinasjonen
inkluderer rimelige alternativer i komfortable
leiligheter og rustikke hytter, så vel som større
hoteller med svømmebasseng, spa og velværesenter.
Etter skituren kan du more deg i de livlige barene og
nattklubbene, eller nyte velsmakende spesialiteter i
tradisjonelle serbiske restauranter.

Interessert? Meld deg på her:
http://www.spain.travel/login-tourspain/?lang=no

Gled deg over de mange mulighetene for
turskiløping i Tsjekkia
La deg selv bli overveldet av de snødekte fjellene i
det nordlige Bohemia, i grenseområdet mellom
Tsjekkia og Polen.
Jizera Mountains – er en destinasjon som har blitt
fokusert i New York Times og nevnt som en av de
mest imponerende og best bevarte hemmeligheter
i moderne tider.

www.serbie.travel

I Bedrichov, som er utgangspunktet for skientusiastene, er det overraskende vakkert, og
stedet kan skilte med velpreparerte skiløyper.
Alpinkjøring i Jizera sammenlignes med skikjøring i
de østerikske alper og Vermont-fjellene.
Fest skibindingene og gå ombord for en virkelig
vintertur!

Hvor godt kjenner du Spania?
Spanske Turistkontoret har i høst lansert et online
kurs hvor du kan lære mer om Spania. Kurset
består av totalt 11 moduler, og temaene er som
følger: Strand & kystbyer, Storbyturisme, Natur,
Sport i Spania, Turistruter i Spania, Spansk kultur
og Spansk gastronomi.
Etter endt kurs kommer du til å ha lært mye mer
om Spania og diversiteten landet har å tilby dine
kunder.
I tillegg til kursdeltakerbevis, vil du motta:
 En liten gavebag med spanske delikatesser om
du fullfører innen 25.november.
 Være med i trekningen av en rekke reisegavekort på
mellom 3500 og 18 000 kroner underveis.

Kurset vil være aktivt frem til 24.mars 2017.

Mer informasjon:
http://www.czechtourism.com/p/sc-exploring-thejizera-mountains/

Tunisia ivrig etter å vise turistene at det
er trygt å komme tilbake
I årene frem til 2011, var Tunisia en populær
destinasjon for europeiske turister på jakt etter et
reisemål som ikke var så langt unna, var trygt og
rimelig, med sol og strand. I mer enn 40 år, hadde
ferieanlegg i tunisiske kystbyer som Sousse og
Hammamet tiltrukket seg store mengder av særlig
pakkereisende, også fra hele Skandinavia.
Landets attraksjoner er unike, fra ksours (slottene)
i Tatouine, til strendene i Djerba og ruinene av
Carthage. Imidlertid har de siste årene medført
store utfordringer.
Revolusjonen i 2011 førte til en nedgang i
turisttrafikken (7.5 millioner i 2010 – 5.4 millioner i
2015). Imidlertid har myndighetenes anstrengelser
med sikte på sikkerhet og trygghet gitt resultater
og ført til at man igjen kan se på fremtiden med
optimisme.

Les mer: http://gotohungary.com/about-hungary//article/shopping-more-at-christmas-markets-

Velkommen til Malaysia og Kuala Lumpur,
en av verdens billigste byer.
Lange
hvite
strender,
disige
te-plantasjer,
arkitektur fra kolonitiden eller tette jungler fulle av
dyreliv og avsidesliggende stammelandsbyer?
Denne nasjonen som er delt i to av Sørkinahavet
har virkelig noe å by på for enhver.

For mer informasjon: www.discovertunisia.nu

Flyselskapene tilbyr et stort utvalg av fly til Kuala
Lumpur. Derfra er det enkelt å komme seg til andre
steder i landet. Malaysias statlige buss-selskap
dekker et bredt felt og er enkelt å bruke.

Shopping ++ på Ungarns´s julemarkeder

Det finnes ekspress-busser mellom alle de større
byene
og
stedene.
I
tillegg
tilbyr
det
jernbaneverket togturer rundt om i landet og også
fra Thailand og Singapore.

Etter hvert som julen nærmer seg, kan du
observere julemarkeder som dukker opp som
«paddehatter» de fleste steder. Disse små
landsbyene av trehytter på ulike torg I Budapest og
andre større byer I Ungarn, tilbyr en varm
velkomst etter som nettene blir kaldere.
Dette er glimrende steder for å tilbringe en
romantisk kveld, der du kan smake på lokale
spesialiteter for sesongen, vandre blant utstillerne
og kanskje plukke opp noen souvernirer eller
julegaver. Alle steder tilbyr de noe å spise og
drikke, et spekter av tradisjonelle produkter og
gaver, og noen har også tilleggsattraksjoner.
Vanligvis holder de åpent fra slutten av november
til slutten av desember.

www.malaysia.travel

Tysklands topp 100
Miniatur Wunderland i Hamburg topper nå listen
over de hundre mest populære severdighetene,
sett med utenlandske turisters øyne. Verdens
største modelljernbane ble åpnet i 2001 med
detaljerte gjengivelser fra Tyskland og hele verden.
Her finnes det en ICE-trasé (høyhastighet) med
130 kjørende tog og egen flyplass der 40 fly starter
og lander.
Miniatur Wunderland blir stadig utvidet med «nye
verdener» – den siste en Italia-bolk på 190 m2. På
andreplass ligger gamlebyen og slott Heidelberg,
på tredjeplass fjorårets vinner, Europa-Park i Rust.

Hele oversikten over Tysklands topp 100 finner du
her: www.germany.travel/top100

mest kjente filmer, som ”Hvordan man stjeler en
million” og ”Breakfast at Tiffany’s”. Forutwn de vakre
kreasjonene av Givenchy, kommer utstillingen også til å
omfatte skisser, tegninger, fotografier og filmstillbilder.

Les mer:
http://www.gemeentemuseum.nl/en/exhibitions/hu
bert-de-givenchy-to-audrey-with-love

På Aruba finner du aktiviteter som passer
for alle!
Nå finnes det enda flere aktiviteter du kan delta i
på Aruba! Det nyeste tilskuddet er en guidet
vandring som finner sted hver morgen, der
deltagerne får være delaktige i historie og kuriosa
om hovedstaden Oranjestad. Den som vil ha en
tøffere fysisk aktivitet, kan i stedet vandre i
nasjonalparken Arikok, som dekker mer enn 20%
av øyas overflate. Øyas ville side oppleves best
med en jeepsafari langs den ulendte nordkysten,
der veienes skuespill langs de dramatiske klippene
er fantastiske.
Snorklere og dykkere blir storfornøyde, etter som
de har muligheter for å utforske de fantastiske
korallrevene og Antilla, det største skipsvraket i
Karibien. Mer dekadent er det med havfiske med egne
fiskeguider, helikopterflygning eller romantiske seilturer.

Spektakulær utstilling for Hepburn av
Givenchy
Fra november presenterer Gemeentemuseum i
Haag en utstilling der couturieren Hubert de
Givenchy hyller sin muse, skuespillersken Audrey
Hepburn. Utstillingen gir et retrospektivt innblikk i
couturieren Hubert de Givenchys arbeide. Han er
en levende legende i historien om haute couture og
anses som en av 1900-tallets ledende motedesignere.
For mer informasjon: http://se.aruba.com/aktiviteter

Filippinene har verdens beste øy
Hvert år
kårer leserne av det engelske
reisemagasinet Travel and Leisure verdens beste
reisemål – og tittelen «Verdens beste øy» er for
andre år på rad blitt tildelt filippinske Palawan.
Palawan er spesielt kjent for sine billedskjønne
kalksteinsklipper, som stikker opp som små øyer i
det turkisblå vannet.
Utstillingen setter spesielt fokus på det unike
vennskapet og samarbeidet mellom han od
Hepburn. Hun bar hans kreasjoner i flere av sine

Noen omgis av intime, urørte strender, mens andre
skjuler vakre grotter som kan utforskes med seilbåt
eller kajakk.

De mange korallrevene og skipsvrakene gjør at
havet utenfor den nordlige delen av øya er svært
populært blant dykkere. Samtidig er Palawans
strender i verdensklasse. Flere er kjent fra filmer
som Bourne Legacy, The Beach og James Bondfilmen The World is Not Enough. Nylig ble Palawanstranden Nacpam Beach kåret til den nest beste
stranden i hele Asia i TripAdvisors Travelers’ Choice
Awards 2016.

Derfor er skjulestedet ideelt for profesjonelle
fotografer, og for reisende som ønsker å gjøre
feriealbumet til noe helt spesielt. Skjulestedet har
allerede hatt besøk av en av National Geographics
fotografer. Hytten har plass til maksimalt åtte
personer og kan besøkes både på dagen og etter
solnedgang.

Zakopane- den internasjonale byen for
utforkjøring og skihopp
Zakopane - den internasjonale byen for utforkjøring og
skihopp, har en hundreårig lang tradisjon som
vintersportssted. Om vinteren, som vanligvis
starter i begynnelsen av desember, er heisene i full
gang, og gir deg tilgang til mer enn 35 løyper.
Alle løypene er av god kvalitet, skiutstyr kan leies
og det finnes også tilgjengelige instruktører.

www.itsmorefuninthephilippines.co.uk

Kom enda
Samburu

tettere

på

elefantene

i

Nå får safarigjester i Samburu enda bedre muligheter til
å oppleve den kenyanske nasjonalparkens vakre
elefanter. Denne sommeren har safarileiren Saruni
Samburu innviet et helt nytt «skjulested» for
safarigjester og fotografer. Skjulestedet består av
en trehytte som er bygget ned i jorden, tett ved et
av vannhullene som elefantene besøker daglig.
I tillegg til elefanter besøkes også vannhullet av
blant annet giraffer, sebraer og strutser.

Mer informasjon:
http://www.polen.travel/no/nyheter/zakopane-deninternasjonale-byen-for-utforkjoring-og-skihopp

Engadindalen - mye mer enn St. Moritz
La i ikke glamouren i hovedstaden skremme deg.
Engadindalen i den østre delen av Sveits har mye
mer å tilby av både genuin alpekultur og fantastisk
vintersport.

www.magicalkenya.com
Fra hytten kan du observere de fascinerende
dyrene på nært hold uten å forstyrre dem – og
uten å bli oppdaget. Dessuten gjør hyttens
utforming det mulig å oppleve de ville dyrene fra et
helt nytt perspektiv.

Engadindalen i Sveits har et imageproblem, og det
har å gjøre med dens hovedstad. Til og med blant
sveitserne vekker navnet St. Moritz tanker om
minkpels, Ferrari og prangende mangemillionærer.
Det kan være lett å føle seg malplassert som
normal ferieturist.
Men å dømme Engadin etter St. Moritz er et
feilskjær.

De som gjør det risikerer å velge bort en av
alpenes
mest
innbydende
og
allsidige
vinterdestinasjoner.

Bli med VisitBritain på ExploreGB for å
treffe britiske og irske leverandør
VisitBritain inviterer deg til Brighton 2. og 3. mars
2017 for å være med på en todagers workshop, der
du kan nettverke og gjøre forretninger med et stort
spekter av britiske og irske leverandører. Du vil
også få muligheten til å delta på en studietur i
etterkant av arrangementet, der du vil få
muligheter til å utforske Kent, Storbritannia´s
hage.

Se mer: http://www.myswitzerland.com/enno/engadin-st-moritz.html

Løp inn i 2017 med starten av
maratonsesongen i Israel
For den aktive, finner du her noen av de mest
aktuelle tilbudene i Israel på dette området:

For å lese mer og registrere deg, gå til:
http://www.exploregb.org/

- Tiberias; 6. januar
- Ironman i Eilat; 27. januar
- Tel Aviv; 24. februar
- Jerusalen; 16. mars
- Mountain2Valley; 17. – 19. mai
Israel byr
utfordringer,
med høyere
Vær aktiv og

på et stort spekter av fysiske
med kortere og lengre distanser, og
eller mer moderat krevende løyper.
bli med!

For mer informasjon og registrering:
http://en.israman.co.il

En thailandsk drøm for bilelskere
Det legendariske Jesada Technik Museum ligger en
halvtimes kjøretur fra Bangkok sentrum og viser
frem det beste av motorvogner, farkoster og
luftfartøyer.
Forskjellige typer klassiske biler, sjeldne veteranbiler,
lette lastebiler, motorsykler, rickshawer, fly og
lokomotiver er stilt opp side om side med uvanlige

eksemplarer, for eksempel lille Microcar.

Les mer her: http://news.cision.com/no/tourismauthority-of-thailand/r/en-thailandsk-drom-forbilelskere,c2117466

Kommende aktiviteter

23.11.2016, kl. 09:30 - Spotlight
Workshop med fokus på Afrika og Det Indiske Hav.
Tid: Onsdag 23. november 2016.
Sted: Scandic Hotel Solli, Oslo.
Informasjon: info@spotlightworkshops.com

13.01.2017, kl. 09:00 - B2B
workshopen TravelMatch 2017
Norges største B2B workshop for utgående trafikk.
Tid: Fredag 13. januar 2017.
Sted: Telenor Arena, Fornebu.
Informasjon/påmelding: www.travelmatch.no
NB: Nå åpen for registrering av kjøpere.

01.12.2016, kl. 09:30 - Destination
Britain Nordics
Stort B2B arrangement med ca. 40 sentrale partnere
fra Storbritannia.
Tid: Torsdag 1. desember 2016.
Sted: Operakellaren, Stockholm.
Informasjon: jessica.lithen@visitbritain.com

13.01.2017 – 15.01.16,
Reiselivsmessen
Publikumsmesse for alle reiseinteresserte.
Tid: 13. - 15. januar 2017.
Sted: Telenor Arena.
Informasjon: www.reiselivsmessen.no

Sjekk bransjekalenderen på www.norwegiantourism.no

