Den summende byen Derry/Londonderry har blitt kåret som en av de 10 beste byene i
verden å besøke i 2013 i Lonely Planets Best in Travel 2013. Fra verdens mest suksessfulle
reiseguideleverandør er dette er en etterlengtet årlig samling av de beste stedene å dra til
og ting å gjøre rundt om i verden.
Utmerkelsen er den første av sitt slag for byen som er i ferd med å gjøre klar til feiringene
som finner sted i 2013 som årets City of Culture-by i Storbritannia. Ifølge Lonely Planet
‘gjennomgår denne pulserende historiske byen en renessanse.’ Derry, bare overgått av San
Francisco, Amsterdam og Hyderabad, ble rangert som den fjerde beste byen å besøke neste
år av et panel bestående av reiseeksperter. Derry sin utvelgelse var basert på
kulturprogrammet for 2013 hvor byen feirer 400-årsdagen for bymurene sine og er vert for
den prestisjetunge Turner Prize. Boken bemerker seg også byens imponerende nyutvikling
som en grunn til å vurdere et besøk.
Lonely Planets Tom Hall har bidratt til boken, og sier ‘Best in Travel handler om å identifisere
destinasjoner som tilbyr den reisende noe spesielt. Derry er et strålende eksempel på en by
som har kommet sterkt tilbake fra vanskelige tider. Dette er en by med hjerte, som skinner
gjennom med sin spennende kunst og musikkscener.’
Det har aldri vært et bedre tidspunkt å besøke Derry/Londonderry, og det er ingen grunn til
å vente til 2013 med å planlegge turen. Byen tilbyr så mye å se og gjøre hele året. Byens
nyeste landemerke, The Peace Bridge (bildet over), har vunnet en rekke prestisjetunge
design- og konstruksjonspriser siden det ble bygget i 2011. Broen og de berømte bymurene
som omgir hele byen er bare to av byens mere populære attraksjoner.
For inspirasjon til å hjelpe deg med å planlegge reisen din, besøk:
http://www.cityofculture2013.com/other-things-to-see-and-do/
For en komplett liste over begivenheter, besøk: http://www.cityofculture2013.com/events/
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Om Lonely Planet
Lonely Planet er verdens førende reiseinnholdsleverandør. Siden grunnleggelsen i 1973 har
vi hjulpet nysgjerrige reisende med å oppleve verden og komme til hjertet av et sted via
guidebøker, et prisbelønnet nettsted, en pakke med mobile og digitale reiseprodukter og et
engasjert reisende felleskap. Besøk oss på www.lonelyplanet.com.
For mer informasjon, kontakt Laura Lindsay i Lonely Planet Media & Communications Office
på:
Telefon: +44 (0) 20 8433 2949, E-post: laura.lindsay@lonelyplanet.co.uk
Merknader til redaktøren:
Tourism Ireland er den ansvarlige organisasjonen for å fremme øya Irland i utlandet
som et ledende feriemål. Det nordiske hovedkvarteret ligger i København.
Tourism Irelands nettsted er www.discoverireland.com; det er 42 forskjellige
nettsteder som gir informasjon på 20 forskjellige språk og dekker alle kontinenter.
Nytt medierom er tilgjengelig på www.discoverirelandmedia.com/Nordics hvor du
kan finne fakta, ideer til historier og mye annet.
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