
Endelig skimter vi lyset i enden av tunellen, og kan med litt større forutsigbarhet

planlegge og se fremover! Flere land er åpne for besøk, og ikke minst gjør det økte

antallet vaksinerte det lettere å krysse landegrensene.

Derfor preges også nyhetene i noe større grad av aktiviteter og nyheter på reisemålene,

selv om det fortsatt er en del saker som dreier seg om Covid-19 og spesielle forhold og

tilbud knyttet til dette.

Bli med på reisen og gjenåpningen, og gled deg over noen av de mange spennende

opplevelsene som venter!

Six Senses Shaharut i Israel ble åpnet den 5. august 

Beliggenhet i det tilnærmede månelandskapet i Arava-dalen i den sørlige delen av

Negev-ørkenen, åpnet nylig Six Senses Shaharuut. Med alle detaljer på plass, er denne

resorten allerede i ferd med å bli populær blant nasjonale gjester, og den ser frem til å

også ønske internasjonale besøkende velkommen når grenserestriksjonene gjør dette

mulig.

Med sin skjermede beliggenhet, har

Six Senses Shaharut en åpenbar fordel

av å gi gjestene et opphold som er helt

privat. Hensikten er å bringe de

besøkende i harmoni med naturen og

omgivelsene, slik at de bare kan lene

seg tilbake og nyte tradisjonell

gjestfrihet fra ørkenområdet og rik

nabateansk historie, levert med fokus

på en øko-vennlig omsorg og et

helhetlig fokus.

Den beskyttede beliggenheten er ett av de største fortrinnene i dag, både med tanke på

sikkerhet, ro og kvaliteten på den gjesteservicen som tilbys. Det er totalt bare 60 suiter

og villaer spredt utover ørkenlandskapet, sammen med et unikt spa-anlegg. Den

fantastiske naturlige skjønnheten og autentiske ørkenatmosfæren vil ta pusten fra og

tilfredsstille de fleste.

Mer info: goisrael.com

https://new.goisrael.com/international/


Besøk en underjordisk skog i Aya Napa, Kypros

Ved det nyetablerte Aya Napa Underwater Sculpture Museum (MUSAN), kan svømmende med

ansiktsmasker eller dykkere ta turen gjennom en undersjøisk skog, verdens første i sitt slag. Det
er her de også vil finne 93 kunstverk av Jason deCaires Taylor, inspirert av naturen og

menneskeheten.

Samtidig utgjør museet i seg selv en
kunstsamling, der naturen selv spiller

rollen som kunstverk, og der det skjer
endringer etter hvert som tiden går.

Statuene er laget på en måte og i et 

materiale som gjør at de tiltrekker seg 
marint liv. Disse utplasseres på ulik 

havdybde, for dermed også å kunne 
reflektere det rike og varierte biologiske 

livet i havet på ulike dybder. 

Ved utforming av skulpturene, er det benyttet et utslippsnøytralt materiale for å ikke påvirke
utstillingsområdet på en negativ måte. Stedet ligger på en sandbanke ca. 200 meter fra land i

Aya Napa, og det forventes heller at området etter hvert som tiden går vil føre til en biologisk
berikelse av området, takket være museet.

For mer informasjon: www.musan.org.cy

Riga International Film Festival

Siden 2014, da Riga International Film Festival (RIGA IFF) ble etablert, har dette raskt

utviklet seg til å bli en av de viktigste filmfestivalene i Baltikum.

Dette er en 11 dagers feiring av

kinoformatet som presenterer

internasjonal filmindustri sammen

med den nyeste utviklingen innen

kinogenreen i Baltikum, samt også

de nordiske landene.

På den måten knyttes det lokale 

publikummet opp mot det siste som 

skjer på det internasjonale 

kinolerretet. 

Slagordet for årets Riga IFF er «Det er alltid tid».

Årets Riga IFF finner sted fra 14. – 24. oktober, og den spenner over en rekke lokaler, fra 

bl.a. kinoen Splendid Palace, Latvias Nasjonalbibliotek, i en rekke ulike byer rundt om i 

Latvia.

Les mer her: https://www.latvia.travel/en

http://www.musan.org.cy/
https://www.latvia.travel/en


5 ting du ikke bør gå glipp av på São Miguel

Azorernes største øy, São Miguel,

bugner av opplevelser. Her er fem ting
du ikke bør gå glipp av når du besøker

øya:

1. São Miguel har over 20 forskjellige 
turstier på ulike nivåer. Felles for dem 

er at de tilbyr praktfull utsikt og 
fantastisk natur. Her kan du vandre 

langs vulkanske kratere, laguner, små 
elver og fossefall.

2. São Miguel har flere geotermiske bad som er spesielt fine å besøke i de kjøligere månedene –

kanskje etter en fjelltur. Et av de mest populære badene er Caldeira Velha, som ligger i 
utkanten av en frodig jungel og ved siden av en foss, samt Terra Nostra, som er øyas største 

i sitt slag.

3. Øya er også hjemsted for Europas eneste teplantasjer, Gorreana og Porto Formoso, hvor 

økologisk te er blitt dyrket siden 1883. Stedene er åpent for besøkende og tilbyr også 
smaksprøver.

4. Azorernes uoffisielle hovedstad, Ponta Delgada, tilbyr en avslappet stemning og en sjanse til 

å oppleve lokalbefolkningens livsstil. På Mercado da Graça-markedet kan du kjøpe frukt og 
grønnsaker, delikatesser og håndverk fra lokale produsenter. Vi anbefaler også 

restaurantene på havnen.

5. Hvis du vil være aktiv på ferie, tilbyr São Miguel flere muligheter for vannsport, for eksempel 

surfing , kajakk og såkalt canyoning.

Les mer om Azorene her: https://www.visitazores.com/en

Fotturer i Irland

Er du interessert i en utendørs aktivitet som tar deg med rett inn i hjertet av Irlands vakreste

naturopplevelser, og til spennende historie og kultur?

Kanskje er ikke Irland et enormt stort land,

men landskapet og terrenget har rike
variasjoner, fra frodige daler til høye

fjelltopper, fra flotte strender til
myrområder.

Kort sagt; dette er et paradis for vandrere.
Lurer du på hvor du skal starte?

Bare klikk på linken for å finne mer 
informasjon om seks alternativer som 

virkelig er fremragende, siden de er valgt 
ut av proffer. Walks in Ireland: 6 to savour | 
Ireland.com

Mer info: www.tourismireland.com - www.ireland.com

https://www.visitazores.com/en
https://www.ireland.com/en-no/magazine/walking/six-walks-to-savour/?utm_source=antornorway&utm_medium=email&utm_campaign=trade
https://www.tourismireland.com/
https://www.ireland.com/en-no/


Velkommen nomader

Covid-19 viruset er uforutsigbart, og det forsinker stadig normaliseringsprosessen. Det

innebærer at Serbia fortsatt er en ettertraktet destinasjon for de som kan jobbe fra andre steder,
og som samtidig vil gjøre seg kjent med en ny kultur, og i tillegg nyte naturen og lokale

spesialiteter.

Med alle de fordeler dette innebærer, har
Serbia muligheter for å nå målet om å

være en av verdens 20 mest attraktive
reisemål for digitale nomader.

I tillegg til meget god internettforbindelse,

som jo er avgjørende, velger digitale
nomader sitt oppholdssted basert på

levekostnader, klima, nærhet til elver og
fjell, og gjestfrihet.

Nettopp derfor kan et alternativ være «Serbia open office» i Vrnjacka Banja Spa, med god plass
der gjestene kan jobbe, nyte velværebehandling eller ta en opplevelsesrik tur i Goc-fjellene etter

en hard arbeidsdag.

Myndighetene besluttet nylig at de som velger å tilbringe et midlertidig opphold i Serbia også har

rett til å bli vaksinert med en av de tre godkjente vaksinene som tilbys, og dermed bidra til
vaksinesuksessen, samtidig som man nyter de serbiske fjellene og spatilbudene.

Thailand fortsetter gjenåpningen med flere reisemål i oktober

Thailand planlegger å gjenåpne flere populære turistdestinasjoner, som Bangkok, Chiang

Mai, Hua Hin og Pattaya fra 1. oktober. Gjenåpningsplanen startet med Phuket Sandbox

fra 1. juli og fortsettelsen omfattet bl.a. Samui Plus fra 15. juli og Phuket 7+7 Extension

fra 15. august.

Planen tillater fullvaksinerte turister å reise til Thailand uten å måtte være i karantene.

Nesten 9 millioner mennesker

er fullt vaksinert over hele

Thailand, mens over 25

millioner har fått sin første dose.

Ifølge helsemyndighetene, er

det i tillegg ca. 600.000 som

også har fått en tredje dose.

Se mer: Phuket & Beyond : Island hop extension to “Phuket Sandbox 7+7" now in effect -

Discover the Colours of Thailand

https://www.serbia.travel/en/explore-serbia/serbia-open-office
https://thecoloursofthailand.com/news/phuket-sandbox-extension-77-island-hop-extension-to-phuket-sandbox-now-in-effect/


Filippinsk turisme og MICE tilbake som vertskap for WTTC 

Global Summit

The Department of Tourism (DOT) og Tourism Promotions Board (TPB) Philippines gleder seg

over annonseringen fra World Travel and Tourism Council (WTTC), som bekrefter at Filippinene
er valgt som vertsland for WTTC Global Summit i desember 2021.

Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat, gir

uttrykk for at Filippinene ser frem til å være
vertskap for dette arrangementet, og på denne

måten bidra til å restarte turistnæringen og
ytterligere bidra til å videreutvikle landets strategi

for å innta posisjonen som senteret for MICE-
aktivitet i Asia. MICE-industrien er identifisert

som en sektor som kan bidra til å gjenskape en
sunn og god økonomi i landet etter pandemien.

For Filippinene vil det å fungere som vertskap for et stort internasjonalt arrangement som dette
kunne bidra til å skape en rekke muligheter for privat sektor og lokal reiselivsvirksomhet, gi

vekstmuligheter for en rekke sektorer og bidra til å etablere et stort og viktig internasjonalt
nettverk for filippinske myndigheter og næringsdrivende.

Det årlige arrangementet som varer i 3 dager, tiltrekker seg mer enn 800 sentrale
beslutningstagere fra ulike sektorer av internasjonalt reiseliv, og disse diskuterer på bred basis

utvikling og muligheter i næringen globalt. Dessuten vil Global Summit presentere en agenda og
en policy for denne sektoren, som i stor grad vil påvirke land og regioner i den fremtidige

utviklingen.

Mer info: https://itsmorefuninthephilippines.co.uk/

Enorm økning av internasjonale overnattinger i Kroatia

I løpet av de første åtte månedene i år besøkte 10,7 millioner turister Kroatia, og det resulterte i

67,9 millioner overnattinger, som er 56% flere ankomster og 43% flere sengenetter enn i
samme periode i fjor.

Totalt besøkte 4,3 millioner turister Kroatia i
august 2021, noe som er en økning på 59% i

2020 og 86% av resultatet fra august 2019.

Utenlandske turister genererte 26,7 millioner 

sengenetter og innenlandske turister 4 
millioner. 

Flertallet av utenlandske turister var tyskere 
(1,1 millioner, eller 83% flere enn i 2020), 

etterfulgt av polakker (338 000, +7%), 
østerrikere (317 000, +182%), tsjekkere (250 000, +30%), slovenere (239 000, det samme 

som i fjor) og italienere (205 000, +100%).

Turistsektoren så også gode økonomiske resultater ettersom verdien av skattemessig gyldig

kvitteringer i august var 21% høyere enn i august i fjor, mens de i de første åtte månedene i år
nådde nesten 18 milliarder HRK, eller omtrent 84% av verdien oppnådd i samme periode i

2019.

Les hele artikkelen her.

https://itsmorefuninthephilippines.co.uk/
https://www.htz.hr/en-GB/press/press-releases/number-tourist-bed-nights-august-93-figure-august-2019
https://www.htz.hr/en-GB/press/press-releases/number-tourist-bed-nights-august-93-figure-august-2019


Storbritannia kaprer to nye plasser på UNESCO World 

Heritage Site

I 2021 kapret Storbritannia to nye plasser som sluttet seg til den globale UNESCO World

Heritage Site listen. Det betyr at Storbritannia nå kan skryte av 33 verdensarvsteder, side om
side med Taj Mahal, The Grand Canyon nasjonalpark og Machu Picchu for å nevne noen.

Byen Bath i Sørvest-England ble tildelt sin
andre status, på listen over «Great Spas of

Europe».

Samt skiferlandskapet i Nordvest-Wales, som
nå er den fjerde i Wales, etter Pontcysyllte -

akvedukten, Blaenavon industrilandskap og
slottene og bymurene til kong Edward i

Gwynedd.

UNESCOs anerkjennelse av skiferlandskapet 

i Nord-Wales og ytterligere anerkjennelse av 
Bath er helt klart gode nyheter for britisk 

turisme. 

Begge stedene er unikt vakre så vel som historisk viktige. UNESCO -anerkjennelse er en kraftig
påtegning og velkomne nyheter i en vanskelig tid for reiselivsnæringen over hele verden”, uttaler

nordensjef i VisitBritain, Gary Robson.

For mer informasjon og inspirasjon om Storbritannia som reisemål, kontakt gjerne Henriette
Danielsen, Marketing and Communications Executive på VisitBritain.

Motemuseet i Antwerpen gjenåpner

Antwerpens motemuseum, også kalt MoMu, åpner igjen dørene til sin historiske bygning fra 4.

september 2021 og videre fremover. Etter 3,5 år med omfattende oppussingsarbeider, vil MoMu
nå kunne ønske besøkende velkommen på permanent basis.

MoMu ligger i hjertet av byens motedistrikt.

Det er helt åpenbart det perfekte stedet å

oppsøke for å få vite mer om motetrendene i
Antwerpen og å få et slags DNA for belgisk

mote.

Med et ambisiøst gjenåpningsprogram kalt

‘Fashion 2021 – Antwerp Fashion/Conscious’
som en form for offisielt avspark, er siktemålet

at MoMu skal fremstå som et senter og et
møtested i Antwerpen, der man bringer

sammen den nasjonale og internasjonale motekulturen og dessuten presenterer fremtidens

moteretninger for den enkelte besøkende.

Den flamske turistministeren Zuhal Demir sier følgende: - En moteby som Antwerpen fortjener et

musuem som gir nysgjerrige og moteinteresserte lokale innbyggere muligheten for å dyrke sin

 mer om Flandern neste side

mailto:henriette.danielsen@visitbritain.org


pasjon og der utenlandske besøkende får anledning til å stifte bekjentskap med vår

motekultur og historie hele året.

Det er grunnen til at vi med glede investerte 3,8 millioner Euro i dette renoveringsprosjektet

og gjenåpningsprogrammet gjennom Visit Flandern. Takket være denne oppgraderingen,

er MoMu klar for frentiden og Antwerpen er igjen en smeltedigel for utforskning av

moteretninger I alle fasetter.

Fotokredit: Stany Dederen

Mer info: https://momu.prezly.com/momu-fashion-museum-antwerp-is-officially-back

Ras Al Khaimah med høyeste besøkstall noensinne i juli

Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA) har kunngjort det høyeste antallet

besøkende noen gang til emiratet, med imponerende 109.048 ankomster i juli.

Forsterket av åpningen av verdens største Hampton by Hilton, som kunne ønske mer enn 6.000
gjester velkommen i løpet av sin første driftsmåned, følger de rapporterte tallene i stor grad av

avskaffelsen av grenserestriksjoner i forhold til Storbritannia.

I mellomtiden har emiratets naturlige
topografi – med sjø, ørken og

spektakulære fjell – vist seg å være
svært attraktivt for de som ønsker å

oppsøke trygge og romslige omgivelser
i den nye normalen for internasjonalt

reiseliv, og det samme gjelder i stor
grad de internasjonale merkevarene

innen overnattingssektoren med tanke
på de som vil slappe av og unne seg

nye opplevelser.

Ras Al Khaimah fortsetter å gjøre seg bemerket blant de som etterspør utendørs opplevelser,
også ved at Emiratene nå skal være vertskap for den første “Highlander” klatreopplevelsen

noensinne, som foregår i GCC i november.

Emiratene har lenge vært fokusert på å utvikle naturbasert turisme, og dette samarbeidet gjør
denne satsingen enda mer synlig.

Highlanders globale visjon følger prinsippene med bærekraftig turismeutvikling gjennom sin

policy “leave no trace”, noe som går hånd i hånd med Ras Al Khaimah sin strategi knyttet til
bærekraftig miljø og bevaring.

Besøk highlanderadventure.com/ras-al-khaimah/en-us

Og Instagram plattformen for mer informasjon.

https://momu.prezly.com/momu-fashion-museum-antwerp-is-officially-back
https://highlanderadventure.com/ras-al-khaimah/en-us
https://instagram.com/highlanderuae


Historisk gjenskapning av turismen i Den Dominikanske 

Republikk

Den Dominikanske Republikk har allerede oppnådd en dokumentert gjenskaping av økonomien,

og kan notere seg for 2,4 millioner besøkende fra januar-juli 2021, og ytterligere 2,5 millioner

forventes å ankomme annet halvår.

President Luis Abinader og minister David Collado bekefter at turismen overstiger forventningene

med en historisk gjenopphentning.

Minister Collado sier: - Vi kan allerede konstatere at

mer enn 2,4 millioner ankom i første halvår, noe som

utgjør mer enn for hele 2020 tilsammen.

Og når vi snakker om historisk gjenopphentning i

denne delen av næringslivet, på tross av pandemien,

blir det fremhevet at antall besøkende bare i juli var

hele 572,644, noe som utgjør 24 % mer enn i juni, og

overstiger samme måned i fjor med 97 %.

-Vi har lykkes med å vise at ved hjelp av dristige

strategier og felles anstrengelser, har vi ikke bare vært

i stand til å stå i mot utfordringene fra Covid-19, men

vi har også greid å styrke landets posisjon som

reisemål i det karibbiske og latin-amerikanske

området, fremholder presidenten.

Se: https://www.godominicanrepublic.com/

Nye arenaer for spennende events på Malta

To nye arenaer har åpnet som en del av Mediterranean Conference Centre i Valetta, i

tillegg til en stor takterrasse med panoramautsikt over Grand Harbour. Dette senteret er

Maltas flaggskip når det gjelder lokaler for møter, konferanser og events, beliggende i en

1600-talls bygning i sentrale Valetta, en bygning som tidligere huset sykehuset for «the

Knights of St. John».

For å komme til Malta, kreves det et

vaksinesertifikat med dokumentasjon på

dose to tatt for minst 14 dager siden.

Besøkende som ikke er fullt vaksinert, må

gjennomgå karantene for egen regning.

Malta har en av verdens høyeste

vaksinerater, med over 90 % av

befolkingen fullvaksinert.

For mer informasjon om protokoller og 

retningslinjer, kan du se her.

Hvis du planlegger et møte eller en belønningsreise til de malteiske øyene, finner du siste 

oppdatering her: Conventions Malta

https://www.godominicanrepublic.com/
https://www.visitmalta.com/en/info/new-covid-19-updates/
https://www.conventionsmalta.com/en-GB/news/%20airportreopeningfully/2131


20. september er verdens Paella-dag!

Den 20. september feirer vi verdens Paella-dag. Denne berømte retten så dagens lys i Valencia, 

i området ved kystlagunen  “La Albufera”. Den har utviklet seg til å bli den mest internasjonale 
retten fra det spanske kjøkken, nest etter de berømte “tapas”.

Paella er nærmest å anse som en

hverdagsrett eller husmannskost, fjernt fra
det kreative og moderne kjøkken, og er

basert på råvarer som det var lett tilgang
på i området der retten ble til; ris, kylling,

kanin, snegler, noen grønnsaker, olje og
krydder… Enkle og lokale produkter som

sammen ga et helt spesielt resultat.

Vi kan naturligvis legge til noen andre

ingredienser også, men vær forsiktig; du
kan ende opp med en rett som best kan

karakteriseres som “ris med ting”. Det er
ikke paella.

Imidlertid, det beste ved paella er ikke nødvendigvis den fantastiske smaken, eller den saftige

konsistensen eller hvor enkel den er å få i seg. Det beste ved paella er at du må lage den
sammen med de personene du skal spise den sammen med. Paella er en rett som ble skapt for

å nytes sammen med familie og venner. https://www.travelifemagazine.com/world-paella-day/

Den 20. september skal vi lage en paella; vil du delta?

Redyk - Tradisjonelle høylendere marsjerer med sauer

Redyk er det tradisjonelle navnet for sanking av sauer i fjellområdene i Sør-Polen. Dette er en

begivenhet som skjer to ganger i året: tidlig om våren for å starte gjetesesongen og før vinteren

når sauene blir hentet tilbake til vinterfjøset. De to hendelsene kalles redyk wiosenny (vårsanking)

og redyk jesienny (høstsanking).

Tidligere var dette verdsatte begivenheter,

rangert som de viktigste årlige festivalene i

gjeternes lokale kultur. De ble ledsaget av

festligheter, bønner, musikk og magiske ritualer

som skulle beskytte dyrene og eierne deres.

Under den moderne Redyk hender det ofte at

flokkene må passere gjennom veier i utkanten

av de lokale byene - gatene blir da fullstendig

sperret når hundrevis eller noen ganger

tusenvis av sauer beveger seg på den gamle

stien sin.

I forbindelse med redyk var det en mengde overtro som gjeterne trodde på. Man mente blant

annet at en ulykke kunne ramme hele flokken hvis en svart sau gikk i enden av flokken. Og når en

kvinne krysset flokken og gjeterne under klatringen opp på fjellet, måtte man gå tilbake via en

annen rute. Besøk Sør-Polen disse to sesongene av året, og bli med på en av de største

begivenhetene i fjellet!” REDYK - tradisjonelle høylendere marsjerer med sauer (polen.travel)

https://www.travelifemagazine.com/world-paella-day/
https://www.polen.travel/no/om-polen/nyheter/redyk-tradisjonelle-hoylendere-marsjerer-med-sauer
https://www.travelifemagazine.com/world-paella-day/


Litauen med millionkampanje for å anspore til økt turisme

I 2021, var det bare 8 % internasjonale turister som besøkte Litauen, sammenlignet med 2019.

For å kompensere for det store bortfallet, har litauiske myndigheter, i samarbeid med
overnattingsnæringen, lansert en ny kampanje. Den innebærer at 10.000 individuelle besøkende

som bestiller tre netter eller mer på de samarbeidende hotellene, vil få den tredje natten gratis.

Dette initiativet, som har slagordet 
«Lithuania. Take your time.», ble lansert av 

Litauens departement for Økonomi og 
Innovasjon, det nasjonale byrået for 

turistutvikling, Lithuania Travel, og nærmere 
500 hoteller og andre overnattingsbedrifter i 

Litauen som deltar i kampanjen.

Gjennom hele kampanjeperioden som går fra
2. september – 8. november, vil det være

mulig å få en gratis «bonusnatt» med en
makspris på € 65.

Det er mulig å registrere seg til denne kampanjen via en egen landingsside. Etter å ha registrert

sin email adresse, vil alle interesserte motta en egen unike kode, sammen med en oversikt over
de deltagende overnattingsbedriftene, rett i sin innboks.

Verden er på vei tilbake

Endelig har vi lyktes med å gjennomføre et nytt workshop-arrangement med fysiske møter! Og

hvilken entusiasme og gjensynsglede det var! En delegasjon på vel 30 personer besøkte fire
norske byer for å treffe norske reisebyråer, turoperatører og eventselskaper. Og selv om det var

mange forandringer i siste øyeblikk, ble de likevel tatt meget godt i mot av de som deltok i byene
Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo!

De regionale workshopene

https://stayin.lithuania.travel/
https://eimin.lrv.lt/en/
https://www.lithuania.travel/lt/


Følgende deltakere var med på workshopene:

Flandern/Belgia:  

Visit Flandern

www.visitflanders.com

facebook.com/visitflanders

I rland:

Tourism Ireland 

www.tourismireland.com

www.ireland.com

Island: 

• Visit Iceland

http://no.visiticeland.com/

• Icelandair

https://www.icelandair.com 

Latvia:

• Magnetic Latvia

www.latvia.travel

instagram.com/enjoylatvia/

• Live Riga

www.liveriga.com

• Air Baltic

www.airbaltic.com

Polen: 

• Polens Turistkontor

www.polen.travel/no

facebook.com/polen.travel.se

• Visit Gdansk 

https://visitgdansk.com/en/. 

• Poznan Travel

https://poznan.travel/en/

• Warsaw Tourism

www.wot.waw.pl

www.warsawcitybreak.com

www.warsawconvention.pl

• Furnel Travel

www.furnel.pl

• Jan-Pol Incoming

www.janpol.com

Israel:  

Israels Turistkontor 

www.goisrael.com

Kypros:

Kypros Turistkontor 

www.visitcyprus.com

Qatar: 

• Qatar Tourism 

https://www.visitqatar.qa/

• Qatar Airways

https://www.qatarairways.com/

Spania: 

• Spanias Turistkontor

www.spain.info/no

• Cadiz Tourism
https://www.cadizturismo.com/en

• Bilbao Bizkaya

https://www.bilbaoturismo.net/

• Catalonia Tourism

https://www.catalunya.com/

• Vueling Airlines

https://www.vueling.com/en

Sri Lanka:

Sri Lankas Ambassade/Sri Lanka Tourism

www.srilanka.no / www.srilanka.travel

Tyskland: 

Tysklands Turistkontor

www.germany.travel

Østerrike:

Østerrikes Turistkontor

www.austria.info (SE)

www.austria.info (EN)

AirTicket: 

https://airticket.no/

Samarbeidspartner:

Vector Nordic 

https://www.vectornordic.com/nb/

info@vectornordic.com

http://www.visitflanders.com/
https://www.facebook.com/visitflanders
http://www.tourismireland.com/
https://www.ireland.com/en-no/
http://no.visiticeland.com/
https://www.icelandair.com/no-no/flygninger/kampanje/simply-travel/
https://www.latvia.travel/en
https://www.instagram.com/enjoylatvia/
http://www.liveriga.com/
http://www.airbaltic.com/
http://www.polen.travel/no
https://www.facebook.com/polen.travel.se
https://visitgdansk.com/en/
https://poznan.travel/en/
http://www.wot.waw.pl/
http://www.warsawcitybreak.com/
http://www.warsawconvention.pl/
http://www.furnel.pl/
http://www.janpol.com/
http://www.goisrael.com/
http://www.visitcyprus.com/
https://www.visitqatar.qa/
https://www.qatarairways.com/
http://www.spain.info/no
https://www.cadizturismo.com/en
https://www.bilbaoturismo.net/
https://www.catalunya.com/
https://www.vueling.com/en
http://www.srilanka.no/
http://www.srilanka.travel/
http://www.germany.travel/
https://www.austria.info/se
https://www.austria.info/uk
https://airticket.no/
https://www.vectornordic.com/nb/
mailto:info@vectornordic.com


Kommende aktiviteter

Endelig ser det nå ut til å være «lys i enden av tunnelen», og flere fysiske aktiviteter

er i gang og under planlegging. Selv om det ikke er så mange som er helt konkrete

ennå, er vi sikre på at det kommer flere til i løpet av kort tid.

Her er noen av de tingene som allerede er planlagt:

17. november 2021:

Active stays in I taly / Leisure & MICE

Årets italienske roadshow er rettet mot aktører i hele Skandinavia med hovedfokus 

på aktivitetsopplegg, både for feriemarkedet og for MICE. Workshopen arrangeres 

i København (17. nov.) og Stockholm (18. nov.), og norske deltagere vil bli tilbudt 

fly og opphold.

Tid: Onsdag 17. november 2021.

Sted: København.

Informasjon/påmelding: anna.andersson@enit.it

18. november 2021:

Excellence by France MICE event

En årlig møteplass for MICE-segmentet, og vår hovedpartner blir et kjent og 

eksklusivt område i Frankrike, samt flere andre destinasjoner som presenterer sitt 

produkt, spesielle for High-End segmentet.

Tid: Torsdag 18. November 2021.

Sted: Oslo.

Informasjon/påmelding: sissel.dahl@atout-france.fr.

13. januar 2022:

TravelMatch

Årlig workshop med stort spekter av internasjonale bransjeaktører fra nasjonale 

og regionale turistkontorer, internasjonale flyselskaper, DMC´s/incoming agenter 

fra en rekke land, hotellkjeder og andre samarbeidspartnere.

Tid: Torsdag 13. januar 2022 kl. 08-17.

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gt. 21, Oslo.

Informasjon/påmelding: www.travelmatch.no



https://asbconsult.no/bransjekalender/
mailto:anna.andersson@enit.it
mailto:sissel.dahl@atout-france.fr
http://www.travelmatch.no/


14. - 16. januar 2022:

Utforsk Verden

Reise-event med fokus på reiser til utlandet, med deltagelse fra utenlandske 

turistkontorer, turoperatører, cruiserederier, flyselskaper etc..

Inngår som en del av reiselivsmessen TravelXpo

Tid: Fredag 14. januar 2022; bransjedag

Lørdag 15. og søndag 16. januar 2022; åpent for publikum

Sted: Telenor Arena

Informasjon: www.utforsk-verden.no

28. april 2022:

ANTOR Presseworkshop

Årlig treff som har vært fraværende i to år p.g.a. pandemien, men som er tilbake 

for fullt, med fokus på relevante nyheter og nyttige dialoger.

Tid: Torsdag 28. april 2022

Sted: Oslo (tba)

Informasjon: www.antor.no / arne@asbconsult.no

1. - 3. mai 2022:

German Travel Mart

Den årlige workshopen med fokus på det samlede reiselivsproduktet Tyskland kan 

by på, inkludert et stort spekter av reisemål.

Tid: 1. - 3. mai 2022

Sted: Oberammergau

Informasjon/påmelding: joelle.janz@germany.travel

Følg med på oppdateringer og informasjon om nye arrangementer på

http://asbconsult.no/bransjekalender/

www.antor.no  arne@asbconsult.no  91198290

http://www.utforsk-verden.no/
http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
mailto:joelle.janz@germany.travel
http://asbconsult.no/bransjekalender/
http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no

