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TENERIFE: Karneval på Tenerife
I dagene 12. – 21. februar fejrer Tenerife sit
verdenskendte karneval. Gaderne vil være fyldt med
farver og glade mennesker og du finder masser af
aktiviteter og optog på hele øen. Hver eneste by har
et program, hvor du især skal ligge mærke til: Gran
Gala de Elección de la Reina (Valg af karnevalets
dronning), El Coso (optog), Festival de MURGAS
(satirisk musikere), El Entierro de la Sardina (sardinens
begravelse), konkurrencer og masser af koncerter. Du
kan læse mere om karneval i Spanien her eller på
www.webtenerife.com
www.spain.info

Galicien: Gastronomi og karneval i februar
Galicien er virkelig kendt for sin gastronomi og i februar finder du masser af
gastronomiske festivaler. Næsten hver eneste weekend frem til november, kan du i
en eller anden galicisk by finde en festival, som hylder regionens gastronomi. Her vil
du typisk støde ind i retter som "Lacon con Grelos" en blanding af kød og
grøntsager og "Filloas" en slags pandekager. Du kan nyde disse retter i Feria do
Cocido” i Lalín og i Festa da filloa i Lestedo.
I hele februar måned fejrer Galicien også
karneval. De mest kendte karneval finder sted i
små byer som Laza, Verín og Xinzo de Limia i
nærheden

Ourense,

meget

tæt

portugisiske grænse.
Mere information på www.turgalicia.es

på

den
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FERIE I BELLA : Mød Spanien i Herning
Den Spanske Stats Turistbureau vil igen i år
være at finde på Ferie for Alle i Herning
Messecenter i dagene 26. -28. februar. Kig forbi
vores stand og få rådgivning, brochurer eller en
hyggelig snak med vores medarbejdere. På
messen er der også mulighed for at besøge
repræsentanter

fra

De

Forenede

Campingpladser i Spanien, Campingpladser i
Katalonien, de nordlige regioner Aragonien og
Navarra, samt Gran Canaria. Derudover kan du
også kigge forbi vores stand og deltage i vores
konkurrence

om

et

rejsegavekort

til

Fuerteventura. Vi glæder os til at se jer på stand M-9752
www.ferieforalle.dk

Spanien: Oplev Spanien i din veteranbil
Et

rejsebureau

i

Spanien

tilbyder

ny

skræddersyede rejser for folk med hang til
specielle oplevelser og som er i besiddelse af en
veteranbil. Spain in a Two-seater tilbyder
færdigpakkede

ruter,

enten

med

et

gastronomisk, historisk eller kulturelt præg.
Ideen bag kommer fra Halford Ross bog fra 1925
”Spain in a two-seater”, som beskriver Ross´
rejse rundt i Spanien med sin kone i sin Cubitt i
sommeren 1924.
Du kan læse mere om hvordan man kan deltage,
samt om de forskellige ruter som udbydes på
www.spaininatwoseater.com
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Santiago de Compostela: Gastronomien i højsædet
Santiago de Compostela er kendt som mål for Pilgrimsruten, men i februar vil det
være også kendt som en Gastronomisk mekka. Fra den 20. til den 24. februar vil
kokke fra hele verden vil deltage i Forum Gastronómico Santiago'10. Madmessen
bliver delt op i to sektioner, én for fagfolk og en anden for offentligheden. I Forum
Cidade vil du have mulighed for at gå på indkøb og lave mad med de berømte
kokke, men du kan også nyde Forum Noite, forskellige gastronomiske aktiviteter på
slutningen af aftenen. Derudover er der lavet en Forum Tapas, en rute langs de
forskellige barer i Santiago, hvor du kan nyde en Tapas.
I Santiago du kan også nyde en
Gastronomi Tour på engelsk, der
besøger det lokale fødevaremarked
og slutter med en smagning af 100 %
galiciske produkter. Se mere på
www.forumsantiago.com

Bilbao: Anish Kapoor på Guggenheim Museet
Den indisk-fødte skulptør Anish Kapoor har været en af de mest indflydelsesrige
skulptører de sidste 20 år og nu udstiller han på Guggenheim i Bilbao. Udstillingen
arbejder med at optage intense farver og flotte strukturer ved hjælp af industrielle
materialer som cement, stål, aluminium, voks, harpiks og pigmenter og er skabt
med det formål at inspirere og fremkalde fornemmelser hos beskueren.
Fra 16. marts til 12. oktober 2010 - www.guggenheim-bilbao.es

NYHEDSBREV FEBRUAR - DEN SPANSKE STATS TURISTBUREAU
Ñyt i Spanien
Tenerife: Costa Adeje Jazz Festival
Vil blive afholdt i midten af marts og samler en række af kanariske jazzgrupper i et
usædvanligt miljø, i nærheden af Plaza del Duque Shopping Centre, kun få meter fra
Playa del Duque, i Costa Adeje. www.costa-adeje.es
Gerona: Black Music Festival i Katalonien
Denne musikfestival er et af højdepunkterne på kalenderen for “Sort Musik” og den
mange fans har muligheden for at høre alt fra Blues og Soul til funk og hip-hop i Salt
Musikteater,

Filmmuseet

og

andre

scener

rundt

om

I

byen.

www.blackmusicfestival.com
Madrid: Monet og det abstraktion
I februar kan Museo Thyssen-Bornemisza og Fundación Caja i Madrid præsentere
udstillingen Monet og abstraktion. Den giver et overblik over arbejdet i den store
franske impressionist maler fra et innovativt perspektiv og kunstnerens forhold til
udviklingen af abstraktion i anden halvdel af 20. Århundrede. Noget man aldrig har
fokuseret på i forbindelse med en midlertidig udstilling af denne størrelse.
Udstillingen vil kunne ses fra 23. februar til 30. maj 2010.
www.museothyssen.org
Madrid: ARCOmadrid 2010
Fra den 17. til 21. februar vil Madrid blive centrum for de mest moderne tendenser
indenfor kunstverden på den internationale scene, med hjælp fra mere end 200
gallerier og omkring tre tusinde internationale kunstnere.
http://esmadrid.com
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Statistik: Spanien modtog 958.910 danske turister i 2009
Ifølge de foreløbige tal fra Det Spanske Institut for Turismestudier (Instituto de
Estudios Turísticos de España) er antallet af danske turister steget 0,2 % i forhold til
2008. Dermed er Danmark et af de få lande, som har haft en positiv indflydelse på
den spanske turisme, der i alt har oplevet en tilbagegang af turister på 8,7 % i
forhold til 2008.
Spanien modtog 958.910 danske turister i 2009 hvilket svarer til 0,2 % flere end i
2008, 90,9 % af dem rejste til Spanien for at holde ferie, mens 5,2 % var
erhvervsrejser.
Hotelovernatninger var den foretrukne overnatningstype, som 70 % af de danske
turister benyttede sig af. 525.963 danskere foretrak selv at arrangere deres rejse,
det svarer til 1,2 % mindre end i 2008. Derimod valgte 432.946 danskere at købe
organiseret pakkerejse, hvilket svarer til en stigning på 2,1 % i forhold til 2008.
Lidt mere end halvdelen af danskerne (59,2 %) havde overnatninger på mellem 4 og
7 nætter. Dernæst følger den gruppe af danskere, som overnattede mellem 8 og 15
nætter. Denne gruppe svarer til 256.500 danskerne, en stigning på 9,8 %. Derimod
var der 53.103 danskere, som havde mere end 15 overnatninger. Antallet af korte
ferier og ophold på mellem 2 og 3 nætter oplevede et fald på 18 % og det svarer nu
til 6,4 % af overnatningerne.
De mest populære rejsemål i Spanien blandt danskerne er som følger: De Kanariske
Øer med 275.411 danske turister, Andalusien (190.802), De Baleariske Øer (187.360)
og Katalonien (177.620). Andalusien stod for den største stigning og havde besøg af
38,3 % flere danskere end i 2008.
Direktøren for Den Spanske Stats Turistbureau, Marta Pastor, viser sin store
tilfredshed med det opnåede resultat i 2009 på det danske marked. "Mens faldet i
turist-markeder som England og Tyskland har ført den generelle nedgang i turismen
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til Spanien med 8,7 % til 52,2 mio. turister, har vi i Danmark fået en lille stigning i
forhold til rekordåret 2008. "
Efter de fastsatte regler for de spanske diplomater i udlandet, vil Marta Pastor
forlade Det Spanske Turistkontor i Danmark efter en periode på 5 år til at vende
tilbage til ministeriet i Madrid. "Disse år i Danmark har været fantastiske, både
personligt og professionelt. Da jeg ankom i 2004 rejste lidt over 693.000 danskere
til Spanien, og takket være rejsebranchen og alle samarbejdspartnere, er vi næsten
lykkes at sende 1 million danske turister til Spanien om året. Det er derfor med stor
tilfredshed og en vished om et veludført arbejde, at jeg vender tilbage til Spanien. ”
Marta Pastor vil blive erstattet af Juan Francisco Cervero i begyndelsen af marts.
Du er altid velkommen til at rette henvendelse til
Den Spanske Stats Turistbureau
Frederiksgade 11, 2. sal - 1265 København K
Tlf.: 33 18 66 30 - Fax: 33 15 83 65
Åben: 10-12 mandag-fredag
www.spain.info/dk
copenhague@tourspain.es

