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Nǐ hǎo - Glade kinesere på tur langs Himmerlands Vestkyst
- ro, natur og autentiske oplevelser er vigtige for den kinesiske turist

2. Pinsedag besøgte ni rejseagenter fra high-end rejseselskaber det vesthimmerlandske oplevelseslandskab.
VisitVesthimmerland tog imod agenterne i Løgstør sammen med Borgmester Per Bach Laursen, hvor dagen
startede med et besøg på Limfjordsmuseet. Her fik de fortællingen om Limfjorden og muslinger, som de
efterfølgende spiste med stor velbehag hos Kanalfogedens Køkken.
Næste stop i programmet var Næsby, hvor Glenholm Vingård bød på en kort rundvisning med vinsmagning,
hvilket var et hit hos rejseagenterne. Når man siger Glenholm Vingård, så siger man også et tur i dalen nærmere Næsbydale Badehotel. Her oplevede de ægthed og autenticitet, hvilket bl.a. bliver skattet højt af de
kinesiske turister. Badehotellet blev sammenlignet med de gamle kinesiske tehuse, som er rigt besøgt i Kina.
Efter kage, kaffe og te var næste stop Ranum Efterskole College, hvor forstander Olav Storm tog imod sammen
med underviser Ning Xu. Ranum Efterskole College indgik i programmet, fordi de kinesiske rejseagenter også
søger samarbejde med internationale skoler, hvilket Ranum Efterskole College er et godt bud på pga. deres
udbud af forskellige linjer - specielt den internationale linje.
På vej videre mod Aars, skulle agenterne også besøge Vitskøl Kloster, hvilket de også anså som en perle i
Vesthimmerland - specielt pga. lægeurtehaven og konceptet med at anvende de egne dyrkede urter i
køkkenet. Sidst men ikke mindst skulle agenterne se Vesthimmerlands Museum, hvor de oplevede den lokale
kulturhistorie fra istid til nutid med et fint strejf af kunst i Vesthimmerland. Rejseagenterne fik
Vesthimmerland helt ned i lungerne - så at sige - de skulle nemlig overnatte under åben himmel hos Bjørn
Jakobsen i Uhrehøje Plantage. Her skulle de alle prøve noget nyt - nemlig at sove i hængekøje og lave mad over
bål. “Vi var lidt spændte på, hvordan de ville tage imod denne oplevelse, men næste morgen var alle høje af
oplevelsen”, forklarer Turistdirektør Jimmi Petersen, som fortsætter: “med alle de indtryk, de har fået her i
Vesthimmerland, med autenticitet, ro og fordybelse, så ved vi, at de allerede nu har kontakt hjem til deres
kontorer i Kina, hvor de fortæller om oplevelserne her i Vesthimmerland”.
“Vesthimmerland rummer rigtig meget kvalitet og autentiske oplevelser, som kinesiske turister efterspørger,
hvorfor vi ser frem til et samarbejde med VisitVesthimmerland og de spændende steder, Vesthimmerland har at
byde på”, udtaler Casper Tollerud, Direktør hos Beiou360. “Det er velkendt, at high-end kinesere efterspørger
lokale friske råvarer, som ikke er hverdagskost i storbyerne i Kina. Derudover er den danske ro, natur og den
rene luft en efterspurgt varer - og anses som luksuriøst. Endvidere efterspørges også oplevelser, hvor man kan
være med i oplevelsen og dermed være med til at skabe unikke oplevelser”, udtaler Casper Tollerud.
Ønskes mere information om samarbejdet med Beiou360 og om besøget fra Kina, kontakt venligst
Turistdirektør Jimmi Petersen på mail jimmi@visitvesthimmerland.dk eller tlf. 2026 4664.
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