GUIDE
TIL
FANTASY
REISEN

Har du drømt om å følge i fotsporene til Stark og Gandalf? Eller
kanskje lete opp Jack Sparrow eller Wil Ohmsford? Selv om du
ikke svarer ja på dette, er det ikke til å komme fra at Fantasy
filmer som Ringenes Herre, Pan eller Avatar er filmet på noen av
verdens vakreste steder.
Så tenk deg en ferie utenom det vanlige. Tenk deg dyp jungel
eller magiske fjell. Små karibiske øyer eller grønne klipper. Du
kan lete opp bortgjemte steder i London, vandre blant slottsruiner
og borger, sette seil og finne en bortgjemt strand. Mulighetene er
mange, destinasjonene er nesten uendelige. Men en ting har
stedene hentet fra fantasy filmene felles. De bringer alle magien
fra lerret eller bøkene tilbake.
Så bli med videre, og opplev stedene du kan reise til, eller bare
drømme deg bort i.

NORDIRLAND

La oss begynne i Nord Irland. Fødestedet til CS Lewis og hans
inspirasjon til bøkene om Narnia. Men det mystiske landskapet er
også den perfekte settingen for Game of Thrones som i stor del er
filmet her.
For å få det beste fra serien leier du bil og kjører langs Causeway
Coastal Route fra Belfast til Lough. Her går i fotsporene til Stark
slekten, skuer over landskap krysset av Dothraki horder og kan
besøke grottene i kystlandsbyen Cushendun hvor Melisandre gikk i
land for å føde i sesong to.
Fullstendig liste over Winterfell og andre lokasjoner for denne
fantastiske TVserien gå til:
http://www.ireland.com/engb/articles/gameofthrones
locations/
http://www.northernirelandscreen.co.uk/sections/3/locations.aspx
Andre filmer/TV serier filmet i Nord Irland:
Dracula untold (2014)
The Frankenstein Chronicles (2015 )

ST.
VINCENT

Selv om mye av filmingen av Pirates of the Caribbean var gjort i
studio i Los Angeles kan du fortsatt få den virkelige gamle Karibien
følelsen på flere av lokasjonene der opptakene ble gjort.
St Vincent i Grenadinene er en del av Windward øyene i det sørlige
Karibien og ble gjort til base for filmingen i området. ‘Port Royal’ ble
bygget i Wallilabou Bay på St Vincent (hvor fasaden fortsatt står),
og settet for byen på Chateaubelair.
Øya Petite Tabac var stedet hvor Jack Sparrow og Elizabeth
Swann ble etterlatt av Captain Barbossa.
Under filmingen bodde selve crewet på Young Island, en resort 10
minutters båttur fra St. Vincent, så vil du vite hvordan Depp og
Knightly hadde det mellom jobbing booker du deg bare inn her.

NEW
ZEALAND

Ringenes Herre trilogien ble i sin helhet filmet på New Zealand, og
utenfor Hamilton på Nordøya finner du et eget Hobbiton som
senere ble bygget om for Hobbiten filmene. Her kan du besøke
The Green Dragon inn og digital studioet Weta Workshop hvor
mye av den Oscar belønnede magien ble skapt.
Kostymeavdelingen til mye av filmingen finnes her, du får være
med bak kamera og kan besøke filmlokasjoner i nærheten.
Besøker du Sørøya av New Zealand så pass på å få med deg den
vakre kjøreturen fra Glenorchy og til landskapet rundt Isengard.
Her kan du også se hvor åpnings scenene til To Tårn ble filmet.
Queenstown er også et must om du er på farten her. Nydelig
landskap som er mye brukt i filmene.

På Sørøya kan du også ta deg til Mount Sunday, hvor settet for
Edoras ble bygget og du kan faktisk besøke smeden som lagde
alle de 14 ringene som ble brukt i filmene.
Om du ikke vil misse noen av lokasjonene sjekk denne
oversikten: http://www.newzealand.com/in/feature/lordofthe
rings/
Andre filmer lagt til New Zealand:
Wolverine (2009) ble filmet i Otago på Sørøya.
Narnia (2005) ble gjort på en rekke destinasjoner som: Flock
Hill  Canterbury, Purakaunui Bay  Otago og Auckland.
Avatar (2009)
Den nye serien The Shannara Chronicles filmes i Auckland
Film Studios og på en rekke lokasjoner over hele New
Zealand.

STORBRITANNIA

Dette er Harry Potter land. Fra Skottland og Wales til metropolen
London. Alle deler av landet er med. Mye av filmingen er gjort i
London på alt fra London Zoo's Reptile House til Piccadilly Circus
midt i byen.
Filmingen til korridorene på Hogwarths er i hovedsak gjort på vakre
Gloucester Cathedral et stykke utenfor Bath. Men også historiske
Oxford ble brukt i filmene og er vel verdt et besøk. Her kan du
tilbringe flere dager og se hvor Oscar Wilde, CS Lewis og JRR
Tolkien studerte.
Eller hvorfor ikke krysse Glenfinnan Viaduc i Skottland med
damplokemotiv i ekte Hogwart's Express stil? Landskapet tar
garantert pusten fra deg.
Fullstendig oversikt over filmer og lokasjoner gjør at du lett kan
planlegge den ultimate Harry Potter ferien.
https://www.ricksteves.com/watchreadlisten/read/articles/harry
pottersites

http://www.visitbritain.com/en/Traveltips/Britainforkidsand
families/Top10HarryPotterlocations.htm

I Greenwich, London finner du også Crowley's Wharf og
landemerket Sir Christopher Wren's Old Royal Naval College som
ble brukt som lokasjon for hovedkvarteret til Magisterium fra Den
mørke Materien filmene. Innendørs ble også filmingen til Jordan
College i Oxford gjort.
Se oversikt over lokasjonene her:
http://www.britishfilmlocations.com/TheGoldenCompass
2007
Andre filmer produsert i Storbrittania:
Star Wars The Force Awakens (2015)
Lara Croft –Tombraider (2001)
The Dark knight (2008)

SPANIA

Den spansk produserte filmen Pans Labyrint ble tatt opp i de vakre
Guadarrama fjellene i Spania. Fjellene er del av en nasjonalpark og
er perfekt for trekkingturer.
Åpnings scenen med ruinene fra byen Belchite var engang hjem til
4500 mennesker men ble ødelagt under borgerkrigen i 1937 og et
besøk her gir virkelig følelsen av 1940 tallets Franco regime.
Andre filmer produsert i Spania:
Den uendelige historien (1984)

TSJEKKIA

Selv om settingen for filmen Skammerens datter skal forestille
Danmark er det i Barrandov studioet utenfor Praha det meste av
filmingen er gjort.
Filmstudioet og settet rundt er over 160 000 kvm og et av de største i
Europa. Deler har en middelalderfantasy følelse og det var nettopp
eksisterende borger som var årsaken til at innspillingen av
Skammerens datter ble lagt hit.
Studioet har over 260 000 kostymer, 10 000 møbler og over 7000
historiske våpen til utleie. Og best av alt, du kan besøke studioet og få
en to timers omvisning.
Andre filmer spilt inn her:
The last Knight (2013)
Merlin (2012)
Legenden om Narnia – Prins Caspian (2007)
The mists of Avalon (2001)

SVEITS OG
SVALBARD

Bryggen i Bergen danner malen for den store byen Trollsund i filmen
Det gylne kompasset og helst ville filmskaperne at all utendørs
filmingen skulle foregå på Svalbard.
Men isbjørnfare, ladde våpen og faren for frostskader satte imidlertid
en stopper for at skuespillerne fikk jobbe der, og all filming med
skuespillere ble i stedet lagt til en isbre i Sveits.
Daniel Craig og Nicole Kidman ble derfor flydd med helikopter inn til
breen.
Skulle du ha mye penger og er ekstremt glad i den filmen er det
selvfølgelig mulig å leie et helikopter og ta seg inn på breen, men et
mye bedre alternativet er å reise til Svalbard og oppleve det virkelige
landskapet fra bøkene til Phillip Pullman.

KINA

Kina har noen helt rå landskap som mange filmskapere har brukt
flittig. Den nydelige historien Crouching Tiger, Hidden Dragon ble
filmet på en rekke lokasjoner over hele landet, fra storbyen Bejing til
bambus skogen Anji i Jiangsu.
I senere tid har vi vel alle blitt betatt av de magiske fjellene på
Pandora, og det var nettopp i Zhang Jia Jie i Kina at de fleste av
opptakene for planeten ble gjort. Resten av Avatar ble filmet både i
California, på New Zealand og på Hawaii. En 5dagers tur til Zhang
Jia Jie tar deg opp i fjellene, til gamle landsbyer og inn i Kinas første
nasjonalpark.

Jeg elsker fantasy i både filmer og bøker, men også i virkeligheten og
legger stadig ut bilder fra turene mine. Vil du vite mer, følg meg gjerne
på: https://www.facebook.com/PalladinoHS

