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Kystriksveien Den 65 mil långa och natursköna Kystriksveien Fv 17
sträcker sig från mellersta
till norra Norge, mellan Steinkjer och Bodø. Den följer
en av världens vackraste
kuststräckor och är en favorit som du kan upptäcka
med bil,
cykel, paddla kajak eller gå
på glaciärvandring.

längs världens vackraste kust

Ta en avstickare till berget Torghatten med det märkliga hålet som
man kan promenera igenom eller
utforska de sju bergstopparna De
syv søstre (De sju systrarna).
Norges näst största glaciär, Svartisen, ligger också inom räckhåll, så
om du är nyfiken på glaciärvandring har du chansen att prova på
det.

Hyr gärna cykel och ta en tur till
öarna Herøy och Dønna eller till
världsarvet Vegaöarna.
Sist men inte minst är regionen

känd som ett riktigt paddelparadis. Hyr kajak och ge dig ut
på upptäcktsfärd i undangömda
bukter med grönt vatten och håll
utkik efter havsörn.

Djurs Sommerland: Nordens Bästa Sommarland 2015.
För andra året i rad har Djurs
Sommerland, som ligger på Djursland på Jylland, korats till Nordens
Bästa Sommarland av den svenska
resesajten Barnsemester.se. Djurs
Sommerland är Nordens största
sommarland med åtta temaparker
och de har 700 000 besökare per
år. Därmed är de Danmarks näst
största turistattraktion utanför
Köpenhamn. I år har de öppet
mellan 1 maj och 18 oktober. Läs
mer om utmärkelsen eller hämta
pressbilder.
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Hotel Goldried - svenskägt Bergens berg
”höjdarhotell”
150 år
På 1 000 meters höjd,
mitt emellan Österrikes
två högsta berg och i
Nationalparken Hohe
Tauern, ligger Hotel Goldried ett populärt resmål
för svenskar.
Hotellet är nämligen svenskägt
och drivs på plats av hotellchefen
Camilla Köll som har sina rötter i
Landskrona.
Det byggdes på 80-talet i traditionell tyrolerstil på en bergssluttning och har under det senaste
året genomgått en omfattande
renovering. Ambitionen har varit
att skapa ett modernt boende med
äkta tyrolerkänsla och resultatet
är ett semesterboende med stora,
bekväma rum och lägenheter i en
närmast sagolik miljö.
– Våra gäster kommer hit framför
allt för att uppleva den fantastiska naturen och den österrikiska
gästfriheten och kan dessutom
njuta av den storslagna utsikten,
berättar Camilla Köll.
Solterrassen och utomhuspoolen lockar också många familjer
under sommaren.
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Sommaren i Tyrolen upplevs enligt många bäst till fots och Hotel
Goldried är en utmärkt utgångspunkt för vandring och cykling.
I området finns ca 100 mil olika
vandrings- och cykelleder i olika
svårighetsgrader.
Vinter
På vintern åker man skidor i skidområdet GG-resort, där svenska
mästaren i störtlopp 2015, Alexander Köll, är uppvuxen och tillika
hotellchefens son. GG-resort
ligger högt och är ett av de mest
snösäkra områdena i Alperna.
Här åker du skidor ända fram till
hotelldörren i ett väl utbyggt och
modernt liftsystem.
Ett besök i byn Matrei gör man
enklast med hotellets egen bergbana och slipper branta backar. Från
byn kan man ta kabinbanan upp
i bergen och vandra mellan olika
hütter och spana in Grossglockner, Österrikes högsta berg (3 798
möh).
Dessutom är det bara en kortare bilresa till Italien och Venedig, vilket gör det till en populär
dagsutflykt.

Mer info finns på www.
hotel-goldried-tirol.
com
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2015 är det 150 år som ”bergens
berg”, det 4 000 meter höga Matterhorn i Italien/Schweiz första
gången erövrades av en människa.
Det var den 14 juli 1865 som
den brittiske alpinisten Edward
Whymper nådde toppen av Matterhorn (4,478 meter) tillsammans
med sitt team.
150 år senare sätter Matterhorn
sin prägel på byn vid dess fot.
2015 har Zermatt firat berget med evenemang, festligheter,
upplevelser och specialerbjudanden.
I juli öppnades också Hörnlihütte med 127 bäddar och baslägret, efter renovering. Den ligger på
3 260 meters höjd och är utgångspunkt när man bestiger Matterhorn via Hörnligrat.

Östersjökustens julmarknader
Ljusglansen inför jul vid Warnow
och Östersjön förvandlar den
historiska gamla stan i Rostock en
gång om året till Nordtysklands
största julmarknad och likaså en
av de finaste! Från den 23 november till 21 december 2015 kan
man uppleva den härliga julstämningen på Wismars julmarknad
mellan vattenkonst, traditionella
korsvirkeshus och det ljusupplysta
rådhuset.
Den berömda julmarknaden i
Lübeck avhandlas på anna plats.
Julmarknad i Kiel & Bremen
Runt omkring rådhuset och

Rolandsstatyn, som hör till UNESCO:s världsarv, bjuder den stämningsfulla julmarknaden i Bremen
med mer än 170 julpyntade bodar
in från den 23 november till 23
december 2015.
Promenera till exempel på en
rundtur längs Bremens livsådra,
floden Weser, och upplev lockelser
längs den historiska strandpromenaden ”Schlachte”.
Maritimt är det på Kiels julmarknad , under samma tidsperiod. Där finns ett 8,5 meter högt
ljussegel på en ponton i hamnen
som lyser upp med sitt ljus.

Julmarknad på borgen Wartburg

Den historiska julmarknaden
på borgen Wartburg i Eisenach,
som förresten. är ett UNESCO-världsarv sedan 1999, förtrollar även i år med bland annat
gamla och hederliga hantverkskunskaper som ljusstöpare,
glasmästare, örtkvinnor, resande
handlare och många fler som bjuder ut sina varor till försäljning.
Dessutom underhåller musikanter innanför den unika kulissen.
Det är även möjligt att besöka
den stora festsalen i borgen och
den kända Lutherstugan. Sydtornet bjuder dessutom på en
sagolik utsikt över Thüringens
skogars vintriga landskap.

Dagen efter natten före

Tortyrmuseum i
Zagreb

Efter nyårsnattens hårda firande är det ingen tvekan om att du behöver en återställare på årets första dag. Ett sätt att återhämta dig är
att delta i den traditionella Loony Dook i South Queensferry. Även
om det inte är ett nattligt evenemang är det en integrerad inslag i
Edinburgh Hogmanay då människor, ofta klädda i fantasidräkter,
springer ut i Firth of Forth kalla vatten. Det hjälper mer än en kopp
kaffe att få dig i form igen.

Den inflytelserika reseguiden
Lonely Planet har utsett Manchester i nordvästra England till en av
de tio bästa städerna i världen att
besöka under 2016.

Vill men utforska några av de
värsta tortyrredskapen i historien
går man till det nyöppnade tortyrmuseet i centrum av Zagreb på
Radićevagatan som är det första i
sitt slag i Kroatien.
Här visas kopior fler än 70
bloddrypande tortyr- och avrättningsföremål från medeltiden
till i dag såsom en giljotin från
1792. Ett kroatiskt tortyrredskap
är bondeledarens Matija Gubec revolt 1573. En röd, glödhet krona
placerades under hans offentliga
avrättning .
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Lyxmiddag under historisk tågresa
Se Holland från spåret medan
du avnjuter en lyxmiddag. Från
och med nu kör Panorama
Rail Restaurant varje lördag en
tur från Amsterdam och förbi
städerna i västra Holland. Under färden, som tar 2½ timme,
serveras en fyrarättersmiddag.
Tåget kör förbi städerna
Haarlem, Leiden, Haag, Rotterdam, Gouda och Breukelen.
I de två vagnarna får totalt 78
middagsgäster plats. Den holländske stjärnkocken Edwin
Soumang har satt ihop den
meny som serveras ombord på
tågen.
Tåget är det gamla, internationella lyxtåget Rheingold
som bara hade förstaklassvagnar. Tåget byggdes 1957 och
körde bland annat från Hoek
van Holland till Milano och

Genève som en del av Trans Europ
Express. Genom panoramakupoler i glas kunde resenärerna njuta
av de vackra Rhen- och alplandskapen. De fullständigt renovera-

de panoramavagnarna och andra
förstaklassvagnar används nu till
Panorama Rail Restaurant. En
middag kostar från 125 euro per
person.

Vinter i Antwerpen
Shopping

Den 6, 13, 20 december och 3 januari håller affärerna i Antwerpen
söndagsöppet. Affärer och butiker
i Stadsfeestzaal och Grand Bazar
lockar med en unik shoppingupplevelse. Och glöm inte julmarknaden.

Utställningar

Vinterdagar i Antwerpen är
välkomnande. Då finns tillfälle att
besöka olika utställningar.
Katedralen har fått ett nytt
konstverk. ”Mannen som bär ett
kors” av Jan Fabre är en naturligt
stor skulptur av en man som balanserar ett stort kors i sin hand.
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Vinterbarer

Behövs en uppvärmning efter
shoppingen eller en kylig promenad.
Leta upp en mysig vinterbar
såsom Aspen Bocadero eller Little
Brewers Winter Garden.
Terrasserna vid k Groenplaats
och Steenplein är lika lockande.
storgetquare are equally inviting!
Sitt ner och njut av utsikten
mot katedralen.

Skål! Ny gintur lanseras i
London

Berlin Charlottenburg

Julmarknaden vid slottet Charlottenburg i Berling anses vara något
extra.
Omkring 250 deltagare förvandlar området i drygt en månad till ett
enda stort evenemangö.
Så, om du befinner dig i den tyska huvudstaden mellan 23 november och 26 december, missa inte ett besök. Marknaden pågår måndagar - torsdagar mellan 14-ss och fredagar-sändagar från 12 till 22. Och
naturligtvis är det fritt inträde.
En höjdpunkt är fasadbelysningen av slottet.

Karneval i Prag

Karnevalfestivaleb u Böhmen,
som hålls varje år i Prag under säsongen är en färgstark uppvisning
med underbara idéer, smaker och
kreativitet. Den firar minnet från
festligheter under medeltiden.
detta evenemang äger rum på

allmänna platser, i palats, museer,
gallerier och teatrar liksom på
restauranger och i affärer.
Evenemangen består av opera
och musik och dans med anor
från 166- och 1700-talen.
Karnevalen hålls mellan den 29
januari och 9 februari 2016.

Den engelska drycken gin är trendigare än någonsin och nu lanseras en ny rundtur i London som
tar besökarna till några av huvudstadens mest berömda landmärken relaterade till drycken.
Den nya rundturen London
Gin Trail besöker 12 platser som
representerar några av de bästa
gindestillerier, barer och upplevelser som staden har att erbjuda.
Turen fokuserar på brittisk
ginproduktion, med historiska
destillerier som Beefeater, och
nyskapare som Sipsmith som har
tagit fram nya varianter på denna
klassika dryck. Deltagarna kommer att lära sig mer om konsten
att göra gin och samtidigt prova
några av de högkvalitativa produkter på marknaden, alla med
sin egen distinkta smak.
Från Sipsmith i västra London
och Beefeater i sydöster går turen
genom Londons lokala bryggerier,
trendiga cocktailbarer och ikoniska hotellbarer - inklusive baren
där James Bond författaren Ian
Fleming myntade uttrycket ”skakad, inte rörd”.
Besökare kan njuta av en gin
med gurksmörgåsar via ‘Gin and
Jam afternoon’ på Hush Restaurant i Mayfair eller prova några
av de 300 gin som erbjuds på The

Thirty Six at Dukes
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Varje år dyker fler och fler julmarknader upp i Warszawa som
öppnar i november och pågår till
början av januari.
Då är gator och torg fyllda av
marknadsstånd som säljer handgjorda prydnadssaker, julgransdekorationer, träleksaker, smycken
och lokalt tillverkade sjalar och
hatta
De mest lockande och populära
marknadsstånden finns i gamla
staden, på marknadstorget och
runt vakttornet.
Det finns även en stor marknad
på Paradtorget, precis intill Kulturpalatset. Den stora bredden
av försäljare och underhållning
lockar många, både lokalbor och
turister.
Under julperioden kommer det
utställare inte bara från Polen utan
även från Tjeckien, Ukraina, Kroatien och Litauen för att erbjuda

Julmarknader i Warszawa

intressanta varor och utsökt mat
från sina hemländer.
Mot eventuell vinterkylra bjuds
besökarna naturligtvis på rykande
glögg eller en polsk specialitet –
varm öl med honung och kryddor.
Och för att stilla hungern kan
det vara gott med Bigos, gjort med

Glasgow

Allt ljus på Amsterdam

Amsterdam Light Festival återkommer den 28 november 2015
och fortsätter sedan till den 17
januari 2016. Då sätts allt ljus på
stadens centrum och dess många
kanaler. Bland inbjudna internationella konstnärer finns den
svenska ljuskonstnären Aleksan-

stuvad surkål, kött och korv eller
oscypek. Eller en en salt polsk
rökt ost gjord av fårmjölk, grillad
på utomhusgrill och serverad med
tranbärssylt.
Julmarknader är också rena
himmelriket för alla som gillar
sötsaker.

dra Stratimirovic vars skulptur
Northern Lights kommer att korsa
floden Amstel.
Under hela festivalen körs
kanalkryssningar. Föredrar du att
promenera. missa då inte promenaden Illuminade som är öppen
10 december – 3 januari.
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har blivit utsedd till en toppdestination att besöka under 2016 av
National GeographicDet är stadens livliga konstoch musikscen som pekas ut som
den viktigaste avgörande faktorn
för en topp 20 destination där
bland annat Brasilien, Botswana,
Grönland och Japan också ingår.
Under de senaste 20 åren har
Glasgow fått ett allt viktigare rykte
både nationellt och internationellt
för bildkonst.
Här finns The Kelvingrove Art
Gallery and Museum, Riverside
Museum (framröstad år 2013),
The Burrell Collection, The Hunterian Museum och Glasgow
Gallery of Modern Art.
Glasgow har också länge haft
ett rykte som en av världens stora
musikstäder och är en UNESCO
City of Music

