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Den pulserande staden Derry/Londonderry finns med på tio-i-topp-listan över städer att 
besöka 2013 i Lonely Planets Best in Travel 2013 – den med stor förväntan emotsedda årliga 
listan över platser att besöka och saker att göra i hela världen från världens främsta 
informationsgivare på reseområdet. 

Detta är det första erkännande i sitt slag som tilldelats staden som just förbereder sig för att 
fira utmärkelsen som Storbritanniens kulturstad 2013. Enligt Lonely Planet upplever denna 
vibrerande historiska och ringmuromslutna stad just nu en renässans. En panel bestående 
av reseexperter som listade städer värda ett besök nästa år placerade Derry på fjärde plats; 
endast San Francisco, Amsterdam och Hyderabad rankades högre. Derry fick sin placering 
tack vare sina kulturbegivenheter 2013, då man firar stadsmurens fyrahundraåriga historia 
och står som värd för det prestigefyllda Turner Prize. Den imponerande upprustningen av 
staden nämns som ytterligare ett skäl till att besöka Derry. 

Lonely Planets Tom Hall, som bidragit till boken, menar att ”Best in Travel går ut på att hitta 
resmål som har något extra att erbjuda. Derry är ett strålande exempel på en stad som har 
studsat tillbaka efter år av svårigheter. Detta är en stad med hjärta, vilket lyser igenom i 
dess spännande konst- och musikscen.” 

Det har aldrig funnits ett lämpligare tillfälle att besöka Derry/Londonderry och det finns 
ingen anledning att vänta till 2013 med att planera resan! Det finns så mycket att se och 
göra i staden året om. Stadens senaste sevärdhet, The Peace Bridge (Fredsbron, bilden 
ovan), som har vunnit flera priser för form och utförande sedan den byggdes 2011, och den 
berömda stadsmuren som helt omsluter staden, är bara två av de mest populära 
sevärdheterna. 

För inspiration och hjälp med att planera din resa, gå till: 
http://www.cityofculture2013.com/other-things-to-see-and-do/  

http://www.cityofculture2013.com/other-things-to-see-and-do/
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En fullständig lista över evenemang 2013 finner du på 
http://www.cityofculture2013.com/events/  

 

Om Lonely Planet 

Lonely Planet är världens främsta informationsgivare på reseområdet. Med början 1973 ger 
vi nyfikna resenärer möjlighet att uppleva världen och lära känna en plats på djupet med 
hjälp av våra resehandböcker, en prisbelönt hemsida, en rad mobila och digitala 
reseprodukter samt en engagerad resegemenskap. Besök oss på www.lonelyplanet.com. 

För information kontakta Laura Lindsay på Lonely Planet Media & Communications Office:  

Telefon: +44 (0) 20 8433 2949, e-post: laura.lindsay@lonelyplanet.co.uk 

Upplysningar till redaktören:  

 Tourism Ireland är den organisation som har ansvaret för att främja Irland som 

turistmål utomlands. Organisationens nordiska huvudkontor finns i Köpenhamn. 

 Tourism Irelands hemsida är www.discoverireland.com; det finns 42 olika sajter med 

information på 20 olika språk för alla kontinenter. 

 New Media Room som nås via www.discoverirelandmedia.com/Nordics ger 

faktaupplysningar, berättelseuppslag och mycket annat. 
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