
 
 

Booking.com avslöjar de mest välkomnande regionerna i världen som väcker 
din äventyrslust 

 
År 2020 visade, trots all osäkerhet och oändliga utmaningar för hela resebranschen, att världen fortfarande 
är full av gästfrihet och godhjärtade värdar som står redo att utlova otroliga reseupplevelser. Med sitt 
uppdrag att underlätta för alla att utforska världen, vare sig de stannar i hemtrakten eller ger sig ut på 
långväga äventyr, förenar Booking.com resenärer med utmärkta researrangörer och upplevelser över hela 
jordklotet. Baserat på andelen boenden som tilldelats en Traveller Review Award för 2021, avslöjar 
Booking.com de tio mest välkomnande regionerna i världen och rekommenderar några av dessa 
prisvinnare. Så snart omständigheterna tillåter kommer resenärerna åter att tryggt kunna uppleva det allra 
bästa inom gästfrihet och vänlighet.* 
 
Taitung County, Taiwan 
Beläget på Taiwans östkust omgivet av berg och hav hamnar landets kanske mest orörda område, Taitung 
County, överst på listan över världens mest välkomnande regioner. Resenärerna kommer att förundras över 
rikedomen i den mångfacetterade etniska kultur som regionen erbjuder. Flera stammar är bosatta i 
regionen, där var och en är känd för sina långvariga traditioner och ritualer som bidrar till områdets 
mångfald. För turister i regionen är varje stam väl värd ett besök. Så snart det åter är säkert att resa, kan vi 
här erbjuda det perfekta resmålet för alla som vill fördjupa sig i olika kulturer.  
 

 

Bo här: I Taitung City hittar du Jerry B&B, en privatbostad med rena och moderna rum. Stadscentrum och 
Taitungs nattmarknad ligger på några minuters promenadavstånd och innebär en möjlighet för gästerna att 
utforska Taitung till fots. Även Taitungs järnvägsstation nås med en kort promenad från boendet, vilket 
underlättar för gästerna att enkelt utforska de vackra omgivningarna med tåg.  
 

 

 



 
 
Prešovský kraj, Slovakien 
Prešovský kraj är känt för sitt bergiga landskap och är därmed det perfekta resmålet för äventyrliga 
resenärer som njuter av långa vandringar och skidåkning och snowboard (under vintersäsongen). Framför 
allt är regionen känd för Höga Tatrabergen, en del av bergskedjan Tatrabergen som utgör en naturlig gräns 
mellan Slovakien och Polen och också är den högsta punkten i Slovakien. Höga Tatrabergen erbjuder en 
makalös vandringsterräng med ett 600 km långt nätverk av vandringsleder som är perfekta för erfarna 
vandrare. Regionen erbjuder också vackra sjöar att utforska med roddbåt och natursköna cykelleder som 
avnjuts från sadeln på en mountainbike. 

 

Bo här: Vakna upp mellan bergssluttningarna på Penzión pod Magurou i den vackra byn Slovenská Ves, ett 
fåtal meter från de populära skidområdena Ľandy och Jezersko Bachledova. Boendet erbjuder fantastiska 
vyer och är en perfekt tillflyktsort för alla som vill fly stadens hektiska liv och njuta av fria vidder och frisk luft. 
Gästerna kan njuta av det bästa inom sport, underhållning och avkoppling året runt. 

 

 

Tasmanien, Australien 
Australiens östat Tasmanien är känd för sitt vildliv och vackra landska, varav över 40 % klassas som 
nationalpark och vildmark som ingår i världskulturarvet. De vänliga invånarna i denna öregion har en 
avslappnad livsstil som får besökare att känna sig hemma direkt. Tack vare det svalare klimatet är regionen 
också känd som ett av Australiens bästa vindistrikt. Även om ön är känd för sin vackra natur är huvudstaden 
Hobart också definitivt värd ett besök. Staden som erbjuder en mix av traditioner, scenerier och kultur är 
också perfekt för matälskare. Här hittar du prisbelönta restauranger för kulinariska upplevelser med de 
bästa tasmanska råvarorna. 
 



 

 
 
Bo här: Upplev den tasmanska kuststräckan genom att bo på Little Talisker. Detta lyxiga semesterboende 
ligger i Stanley, en stad på Tasmaniens nordvästra kust, och är känt för sina otroligt välbevarade koloniala 
byggnader och den massiva vulkanpluggen som kallas Muttern, ”the Nut”. Gästerna vaknar upp med 
magnifika vyer över stranden och kan enkelt utforska omgivningarna med stadens mest karakteristiska 
landmärke, Nut State Reserve, som nås efter en kort promenad. 
 
Canterbury, Nya Zeeland 
Canterbury ligger på Sydön i Nya Zeeland och omsluter staden Christchurch. Det här är en mångskiftande 
region som är känd för sina vilda kustlinjer, klara sjöar, lummiga vingårdar och snötäckta berg. Det bästa 
sättet att utforska regionen är med tåg, som tar dig genom de södra Alperna inklusive Nya Zeelands högsta 
punkt, Aoraki Mount Cook. För resenärer som inte föredrar att ge sig upp i bergen är det omgivande 
området minst lika imponerande. Lake Tekapo ligger på centrala Sydön och är berömt för sin kristallklara 
sjö med bergen som kuliss, ett besök rekommenderas varmt. På natten fylls himlen av stjärnor som inbjuder 
till seriös stjärnskådning. 
 

 
 
Bo här: Woodbank Park Cottages ger en underbar vistelse i skogarna runt Hanmer Springs. Stugan 
erbjuder lyxigt boende och en hemtrevlig känsla mitt i naturen. Gäster kan utforska omgivningarna genom 
att vandra genom Hanmer Heritage Forest, en kort promenad från boendet. Avkoppling i stadens populära 
termalbad Hanmer Springs med dess berömda mineralvatten är också populärt. För de som vill utforska 
storstaden når Christchurch efter knappt två timmars bilresa. 



 
 
Nova Scotia, Kanada 
Genom sitt läge vid Atlanten är den kanadensiska regionen Nova Scotia starkt influerad av havsmiljön. 
Regionen är fylld av fiskebyar, pittoreska fyrtorn och röda klippor. På somrarna är Nova Scotia en idealisk 
plats för avslappning på stranden. Naturälskare kan utforska vandringslederna i Cape Breton med fantastisk 
utsikt över nationalparken Cape Breton Highlands. För resenärer som föredrar att botanisera i storstäder 
hamnar Halifax överst på listan. Här erbjuds utmärkta möjligheter till sightseeing och många restauranger 
med lokala rätter att välja mellan för matälskare. 
 

 
 
Bo här: Mitt i hjärtat av Digby hittar du Hillside Landing B&B som erbjuder ett rymligt boende med utsikt 
över hamnen. Gästerna kan utforska den charmerande fiskebyn och promenera mellan de färgglada 
byggnaderna och fiskebåtarna. Platsen är känd för sina berömda Digby-kammusslor och du kan enkelt 
promenera till någon av de många restaurangerna för att avnjuta den lokala delikatessen. 
 
 
 
 
Oberösterreich, Österrike 
Oberösterreich ligger i den norra delen av Österrike och gränsar till Tyskland och Tjeckien. Regionen är 
känd för sina vackra kullar och Donau, Europas näst största flod som flödar genom det gröna landskapet. 
Resenärer kan njuta av naturen under långa vandringar eller utforska bergen med mountainbike från någon 
av de många cykellederna. Under vintern inbjuder regionen till såväl fantastisk utförsåkning till turer med 
längdskidor. De mer kulturintresserade lockas till de pittoreska städerna med slott, historiska gator och 
byggnader. 
 



 

 
 
Bo här: Med sitt läge bland de österrikiska kullarna är Haus Salzkammergut en perfekt plats för ett besök 
som låter dig vakna upp med storslagna vyer över det österrikiska landskapet. Boendet är beläget i den lilla 
staden Obertraun som nås på knappt två timmars bilresa från regionhuvudstaden Linz. Gästerna kan njuta 
av härliga vandringar och utforska omgivningarna med bil eller cykel. 
 
 
 
Chubut, Argentina 
Provinsen Chubut är belägen i södra Argentina mellan Anderna och Atlanten, vilket låter resenärerna 
uppleva det bästa av båda världarna. Medan Patagonien framför allt är känt för sina rika, hisnande landskap 
och det varierade djurlivet som lockar mer äventyrliga resenärer, erbjuder Chubut också fantastiska 
kustlinjer som gör provinsen till ett utmärkt resmål för avkoppling och strandälskare.  
 

 
 
Bo här: Hotel Tolosa är centralt beläget i kuststaden Puerto Madryn berömt för sina stränder. Boendet 
erbjuder modernt inredda rum och är idealiskt för en avkopplande vistelse. Gäster kan enkelt njuta av en 
dag på stranden Puerto Madryn som ligger en kort promenad från boendet. Om du vill utforska staden kan 
du hyra gratis cyklar på boendet.    
 
 
 
 



 
O’Higgins, Chile 
Den vackra och mångsidiga O’Higgins-regionen gränsar i väster till Stilla havet och i öster till Argentina och 
lockar till upptäckter. Regionen har uppkallats efter ”Chiles far” och är ett resmål med rik historia för alla 
som vill lära sig mer om chilensk kultur. O’Higgins är också känd för sin industri med världens största 
underjordiska koppargruva, El Teniente, och den pittoreska Sewell, en obebodd chilensk gruvstad som 
ingår i Unescos världsarv. Med sina vingårdar och kuststäder är O’Higgins ett perfekt resmål för alla typer av 
resenärer. 
 

 
 
Bo här: Vakna upp med vyer över gröna kullar och ett underbart landskap i Manulodge Matanzas. Boendet 
ligger i kustbyn Matanzas i O’Higgins-regionen på kort promenadavstånd från den berömda stranden. Om 
du föredrar att njuta av närområdet kan du ta ett dopp i utomhuspoolen eller skämma bort dig i 
anläggningens hälsocenter.  
 
Iowa, USA 
Iowa ligger mellan floderna Missouri och Mississippi mitt i USA och är ett resmål värt att upptäcka. Iowa 
utgör ett porträtt av det typiskt lantliga Amerika och låter dig utforska den unika präriefloran och djurliv, 
bondgårdar och byar. Båda de största floderna erbjuder möjligheter till båtliv, fiske och kanotpaddling, 
idealiskt för alla som gillar vattensporter. Loess Hill National Scenic Byway ligger i den västra delen av 
regionen och ger dig möjlighet att utforska Loess Hills unika och spektakulära naturlandskap.  
 

 
 



 
Bo här: Upplev stillheten på Wildwood Lodge & Suites, ett förtjusande boutiquehotell som ligger inbäddat 
i West Des Moines. Boendet har en mysig stil och känsla som lockar gästerna att koppla av efter en dag 
med sightseeing i omgivningarna, inklusive en vandring genom Clives grönaste del, Greenbelt Park. Des 
Moines centrum ligger bara 15 minuters bilresa bort, perfekt för alla som vill göra en dagsutflykt under sin 
vistelse. 
 
 
 
 
Minas Gerais, Brasilien 
Minas Gerais, en stor inlandsstat i sydöstra Brasilien, är känd för sina städer från kolonialtiden som är värda 
att utforska. Med sin rika historia är Minas Gerais det ultimata resmålet för alla som vill lära sig mer om 
Brasiliens kultur och arv. Resenärer kommer att förundras över den historiska arkitekturen som alltjämt lever 
kvar. Regionen rymmer också ett bergslandskap och många av dess städer är byggda på hög nivå. Av de 
fem högst belägna städerna i Brasilien återfinns fyra i Minas Gerais.  
 

 
Bo här: Pouso Lar Doce Lar är ett vackert pensionat i staden Tiradentes som nått berömmelse genom sin 
barockarkitektur från kolonialtiden. Bara en kort promenad från Tiradentes centrum kan gästerna enkelt 
utforska den pittoreska historiska staden genom att promenera längs kullerstensvägarna och njuta av de 
vackert färglagda kolonialbyggnaderna. 
 
*Undersökningsmetod: De ”mest välkomnande regionerna på jorden” sorterades efter den högsta andelen vinnare i 
procent av det totala antalet hotell i en region. Varje land fick bara förekomma en gång och varje kontinent bara tre 
gånger. En region måste ha minst 500 berättigande boenden för att ingå i denna översikt. 


