Kender du dit eget lokalområde?
Pinselørdag den 26. maj 2012 byder 13 af landets kommuner på oplevelser i særklasse, når ”Oplev
Danmark - Turismens Dag” finder sted. På denne dag har lokalbefolkningen mulighed for at være turister
i deres egen by, og dagen byder på mange unikke muligheder for at opleve de ting, som turisterne ellers
kommer for at opleve.
Hvorfor rejse langt væk for at få unikke oplevelser, hvis man ikke kender de spændende oplevelser,
attraktioner og naturområder, der er i ens eget lokalområde? Oplev Danmark - Turismens Dag er
danskernes mulighed for at opleve og udforske deres egen by, for dagen er skabt til at vise
lokalbefolkningen, hvilke unikke oplevelser, der findes i Danmark og i lokalområderne.
For i turismemæssig sammenhæng spiller lokalbefolkningen en afgørende rolle. Det er nemlig
lokalbefolkningen, der er ambassadører for turisterhvervet, både når de er hjemme, og når de er ude i
verden. Det er derfor essentielt, at borgerne kender til attraktionerne og seværdighederne i området for at
kunne give turisterne så god en oplevelse som muligt og ikke mindst for at være i stand til at fortælle gode
historier om deres egen by. Lokalbefolkningen er simpelthen lokalområdernes bedste sælgere - for det er
de personlige anbefalinger, der er de bedste og de mest troværdige!
Flere steder i landet er der masser af arrangementer med gratis entré og guidede ture til unikke
naturoplevelser. I Kerteminde tager de lokale guider deres medborgere med ud på spændende oplevelser.
Ligesom man kan opleve mange af byens museer, gallerier og udstillingssteder med fri entré.
Eller hvad med ravsafari eller fiskefodring i JyllandsAkvariet eller en frisk morgencykeltur i Klosterheden
omkring Lemvig-Thyborøn? I Randers har man samlet mere end 60 af områdets attraktioner, gårdbutikker,
gallerier og restauranter, som alle inviterer byens borgere indenfor til gode oplevelser. Er du på LollandFalster, så er der i hele pinsen rig mulighed for bl.a. at opleve området fra søsiden, hvad med en fisketur
med kutteren M/S Svend, en frisk morgentur på Maribo Søndersø eller en gratis færgeoverfart til Lilleø?
Disse og mange andre oplevelser kommer til at løbe af stablen i de 13 kommuner landet over lørdag den
26. maj 2012, og der vil blive budt på en vifte af forskelligartede og farverige oplevelser med lokalt
særpræg. Det er turistbureauerne og de lokale turismeudviklingsorganisationer, der står i spidsen for
arrangementerne i tæt samarbejde med de lokale turismevirksomheder.

Yderligere information
Se hvilke byer, der deltager i Turismens Dag 2012 på www.turismensdag.dk
For nærmere information kontakt Anne-Mette Knattrup, formand for Dansk Turismefremme på tlf. 2323
9228 eller Stine Møller Pedersen, sekretariatsleder for Dansk Turismefremme på tlf. 44 45 00 21.
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