NYHEDSBREV JANUAR - DEN SPANSKE STATS TURISTBUREAU

NYHEDSBREV JANUAR 2010
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
copenhague@tourspain.es

NYHEDSBREV JANUAR - DEN SPANSKE STATS TURISTBUREAU
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
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FERIE I BELLA : Mød Spanien i Bella Centret
Den Spanske Stats Turistbureau vil igen i år
være at finde på FERIE10 i Bella Centret i
dagene 29. – 31. januar. 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
for forskellige områder i Spanien; Andalusien,
Galicien, De Baleariske Øer, De Kanariske Øer,
Tenerife,

Gran

Canaria,

Lanzarote

og

Fuerteventura, Aragonien, Catalonien, Den
Valencianske Region og Paradorerne, så hvis du
vil have lokal ekspertviden, så kan det varmt
anbefales at få en snak med disse mennesker. Desuden kan du tage et eksemplar af
vores Spaniens Magasin, lavet i samarbejde med rejsemagasinet REJS.
Du finder vores stand i Centerhallen lige ved indgangen – Vi glæder os til at se jer!
www.ferieibella.dk

Gran Canaria: Maraton på Gran Canaria
Ligesom de fleste europæiske storbyer, har Gran
Canaria nu fået sit eget maraton. Den 24. januar
skydes den første udgave af Gran Canaria Maratón
i gang, og den 42,192 Km lange rute er henlagt i
Gran Canarias hovedstad, Las Palmas. Foruden
maraton, vil det også være muligt at løbe halvmaraton, ligeledes er der oprettet en 5 km rute, så
alle kan være med. Du kan tilmelde dig online på
www.grancanariamaraton.com
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Menorca: Stedet at besøge i 2010
Hvert år udarbejder The New York Post en liste over de steder du bare må besøge i
2010. Menorca er i år at finde som nummer 14 ud af 31 destinationer og ifølge avisen
er det især den fantastiske natur, de næsten 200 km paradis strande og det klare
azurblå vand, som gør at man må besøge Menorca.
Avisen fremhæver også de to største byer på øen
Mahon og Ciutadella, hvor man både finder engelsk
og maurisk arv, blandet med en moderne spansk
livsstil.
Læs mere om Menorca på www.visitmenorca.com og www.spain.info

Granada: 360° god smag med udsigt til Alhambra
Forestil dig at være i stand til at nyde dit måltid uden at forlade dit bord til en
fantastisk udsigt over Vega i Granada, Sierra Nevada, Albaycín og Alhambra. Det kan
du gøre fra den Restaurant Granada Forum Manzanil, som er den første roterende
restaurant i Spanien. Manzanil, som den kaldes i daglig tale er beliggende nær
Convention Center og Science Park, på syvende etage i den ultramoderne Forumbygning ved siden af Memorial Museet. CajaGranada.
Restauranten roterer i hele åbningstiden og er et perfekt sted at starte dit besøg i
Granada, mens du beslutter dig for,
hvad du skal se i Granada. Du har
også mulighed for at prøve en lang
række af kulinariske lækkerier og et
udvalg af de bedste vine i Spanien. Til
restauranten tilhører også 1.000 m2
terrasse, som er perfekt til udendørs
koncerter

og

andre

begivenheder.
www.manzanil.com

kulturelle

NYHEDSBREV JANUAR - DEN SPANSKE STATS TURISTBUREAU
Ñyt i Spanien
Madrid: Fitur-messen holder 30 års jubilæum
I perioden 20. – 24. januar afholdes FITUR i Madrid. FITUR er verdens næststørste
feriemesse og fejrer i år sit 30 års jubilæum. Sidste år var der mere end 12.000
udstillere fra 170 lande eller regioner. FITUR overgås kun af WTM i London. I år
regner man med, at mere end 100.000 mennesker vil besøge messen i weekenden
og der i alt vil være at finde 250.000 mennesker på FITUR. Læs mere om Fitur på
vores hjemmeside www.spain.info og på www.ifema.es
SPANIEN: Vi deler Spanien med dig på facebook og twitter
Under sloganet Spain – A country to share, kan du nu blive venner med Spanien på
Facebook og twitter og få masser af information om aktiviteter i Spanien, uploade
dine billeder fra din ferie i Spanien og vinde præmier etc. Se mere på her hvordan du
kan deltage: http://spainacountrytoshare.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
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Statistik: Spanien mest populær blandt danskere
Turister fra de nordiske lande til Spanien 2009

Nove m ber

Vækst i %

Jan-Nov

Danmark

69.174

25

904.479

Finland
Norge
Sverige
Nordiske turister i alt

44.756

-22
-5
-10

475.687
826.044
904.063
3.110.273

-3

49.522.652

Turister til Spanien i alt

76.526
81.301
271.757
2.836.238

Vækst i %

0,66
5,07
-6,82
-17,25

-8,93

Kilde: Frontur publikationen, Instituttet for turiststatistik i Spanien (Instituto de Estudios Turísticos de España, IET)

The figures are definitively review ed after one year.
When reproducing these data in any publication, the IET and the Spanish Tourist Office must be cited
as the source of primary data, as w ell as the statistical operation w here the data come from.

Meget tyder på at danskerne er det folkefærd i norden som rejser mest til Spanien.
Frem til november 2009 kan vi se at Danmark, i forhold til de nordiske lande, er det
land, som sender flest turister til Spanien.
Især viser tallene fra de sidste par måneder af 2009, at danskerne tog et pusterum
fra krisen, og besluttede at pakke kufferten og rejse til Spanien. I hvert fald kunne
man måle en stigning på 25 % flere rejsende i forhold til november 2008.
De mest populære rejsemål blandt danskerne er De Kanariske Øer, Balearerne
(Mallorca), Andalusien (Costa del Sol) og Catalonien (Barcelona). Andalusien har vist
positive tal i forhold til 2008 hele året.
Sammen med Finland er Danmark det eneste land, der viser positive tal i den
samlede periode fra januar til november.
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