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45 min. fra Kyoto finder man denne bambusskov,
hvor to kvinder tager selfies i deres fineste kimo-
no. Foto: Cecilie Wortziger Kristensen @cwortziger

En smuk læsesal, der svæver som en zeppeliner
mellem to bygninger, er netop åbnet i DOX Centre
for Contemporary Art i Prag. Foto: @hvidesanne

Denne boghandel i Buenos Aires, Argentina, ligger
inde i det gamle Grand Splendid Theatre fra 1919.
Foto: Bente Hoffmann @bentehoffmann

Det armenske folk er gæstfri og generøse. Her en
blind kvinde, der tilbød mig de mest velsmagende
abrikoser. Foto: Maiken Ingstrup @maiken60

F ra starten af 2016 havde New York
et mål om at komme op på 59,7
millioner besøgende. Det ville

være en ny rekord i forhold til 2015-tal-
let på 58,5 millioner. Midt i december
kunne New York se, at turisttallet var
oppe på 60,3 millioner. 

Langt de fleste besøgende kommer
fra USA selv, nemlig ca. 48 millioner. Af
de 12 internationale besøgende udgør
Skandinavien en stigende andel. Fra
2014 til 2016 er 8,8 procent flere skandi-
naver rejst til New York. Turistorganisa-
tionen Nycgo regner med, at 2017 vil
bringe et par millioner ekstra besøgen-
de til New York. 

Byen er godt i gang med at udvide ho-
teltilbuddene til de mange gæster. Lige

nu er 110.000 hotelværelser til rådig-
hed, og der kommer 24.000 nye værel-
ser til frem til 2019. Der er både tale om
nye hoteller og udvidelser af de nuvæ-
rende. 

Et af de nye hoteller er 11 Howard i
downtown Manhattan. Det er indrettet
i minimalistisk dansk stil, udtænkt af
designerfirmaet Space Copenhagen i
København. Pris i januar fra 220 dollars
(1.560 kroner) for et dobbeltværelse. 

Turistkontoret siger ikke noget om
tilbuddene fra Airbnb og andre tjene-
ster, der udlejer værelser på privat ba-
sis. 

Restaurantbesøg og entré til forskel-
lige museer og attraktioner kan hurtigt
udhule feriebudgettet, og derfor kan
der være god grund til at holde øje med
de forskellige kampagner, Nycgo kører
i årets løb. I starten af året er det f.eks.
NYC Attractions Week, hvor to personer
kan slippe med at betale entré for én. 

Turistkontoret gør hyppigt opmærk-
som på, at New York er andet end Man-
hattan. Bydelene Bronx, Brooklyn, Que-
ens og Staten Island får i perioder eks-
tra opmærksomhed. 
allan.graubaek@pol.dk

ALLAN GRAUBÆK

Det er ny rekord for antallet af
besøgende, og den blev sat i
god tid inden nytår. Væksten
ventes at fortsætte i 2017.

60 millioner tog
til New York i år

SUCCES. Turister i rekordtal strømmer til New York. Væksten ventes at fortsætte
næste år. Her udsigten fra One World Trade Center. Foto: Mark Lennihan/AP

Storbritannien har lidt flere turister i 2016 end året
før, men de bruger færre penge. Turiststrømmen er
steget med 2 procent til omkring 31 millioner fra
januar til november, men indtægterne er faldet
med 1 procent. EU-landene sender langt de fleste
turister til Storbritannien, og fra disse lande er der
en lille stigning, oplyser VisitBritain. algr

Flere gæster, færre penge

10,6 millioner personer rejste til Berlin i årets første
11 måneder. Det er 2 procent flere end sidste år.
Besøg fra Danmark er faldet med 2 procent i samme
periode. Berliner Zeitung skriver, at der kun er kom-
met få afbestillinger af hotelophold og togrejser op
til nytår trods det nylige angreb ved Gedächtnis-
kirche. algr

Berlinbesøg vokser støt

1,9
millioner turister kom til
Japan i november. Dermed
har Japan i alt haft 22
millioner besøgende i årets 11
første måneder. Det er 2

millioner flere end i 2015, og det samlede tal er også
en ny rekord. I 2017 vil Japan lempe visumreglerne for
russiske turister, og det kan give yderligere vækst. 

Vietnam oplever turistboom
VÆKST. Lidt over
9 millioner turister
har til og med no-
vember i år besøgt
Vietnam, og det er
25 procent flere
end samme perio-
de sidste år. Det er
især turister fra
Hongkong, Kina og
Sydkorea, der bi-
drager til den mar-
kante vækst. Fra
Europa kommer
der flest turister
fra Italien, Spanien,
Holland og Storbri-
tannien, oplyser tu-
ristmyndighederne
i Vietnam.
allan.graubaek@pol.dk

Chitose Suzuki/AP
POLITIKEN.DK/
REJSER

De seneste års terror-
angreb i Frankrig betød
et stort dyk i turismen,
men nu begynder gæ-
sterne at vende tilbage.
Der var ellers et ekstra
fald i antallet af rejser
efter angrebet i Nice i
sommer, men Paris’ tu-
ristmyndigheder ser nu
mere optimistisk på
situationen. 

Der er noteret 6 pro-
cent færre hotelgæster i
Paris i 2016 sammenlig-
net med året før. Det har
i perioder betydet billi-
ge hotelværelser i Paris,
men det er muligvis slut
næste år. I hvert fald for-
udser turistkontoret, at

strømmen af besøgende
i foråret 2017 vil være
som i 2015. Det er ikke
mindst turister fra Kina
og Mellemøsten, der
igen begynder at rejse
til Paris. 

I de seneste år har Pa-
ris haft 16 millioner turi-
ster om året. Det tal faldt
med 1 million på årsplan
i begyndelsen af 2016,
men det er ved at rette
sig igen. Det er især
udenlandske gæster, der
i en periode er holdt op
med at rejse til Paris.
Franskmændene selv
har været mere trofaste
over for Paris. 
allan.graubaek@pol.dk

Turister rejser igen til
Frankrig i stor stil


