
Dessverre lever vi fortsatt med en ekstrem situasjon generelt, og for reiselivet spesielt, der

Covid-19 spiller hovedrollen og både enkeltpersoner og bedrifter blir pålagt en rekke

restriksjoner. Dette begrenser i høy grad reiseaktiviteten for øyeblikket, og flere av innlegget i

dette nyhetsbrevet er preget av dette.

Samtidig synes vi det er viktig å se fremover, og vi har også flere innlegg som fokuserer på

tiden etter at vi har gjenvunnet kontrollen i forhold til smittesituasjonen. Vi håper derfor at

dette nyhetsbrevet både kan være til nytte og inspirasjon og bidra til et håp for en snarlig

bedring av utsiktene for fremtiden!

Den internasjonale dykkermessen PHIDEX 2020 blir digital

Da er det bekreftet at den andre utgaven av

Philippine International Dive Expo (PHIDEX), i regi

av Department of Tourism (DOT), blir et digitalt

arrangement. Datoene er 9. – 11. oktober 2020.

Markedsplassen for arrangementet er et virtuelt

messeområde med plass til over 100 utstillere, som

kan presentere det siste nye av pakker og tilbud fra

dykkerresorts, dykkeroperatører, dykkerbutikker,

dykkersentra, dykkerskoler, og dykkerutstyr av ulike

slag, inkludert utstyr for undervanns fotografering.

For å støtte dykkerindustrien, vil deltagelsen i

hovedsak være gratis.

Dive Travel Exchange (TRAVEX) er et B2B nettverksprogram basert på online

videokonferanser med inntil 100 ledende agenter fra en rekke sentrale land som deltagere.

Her er det muligheter for matchmaking og individuelle møter. I fjor ble et stort antall slike

møter holdt, med deltagelse fra filippinske aktører og agenter fra en rekke land. Dive

Conference and Panel Discussions er webinarer og online forum med en rekke ledende

eksperter, både lokale og internasjonale, innen bærekraftig utvikling,

undervannsfotografering, bevaring av marine miljøer, gjenreising av dykkerturismen m.m..

Filippinene har høstet internasjonal anerkjennelse som dykkerdestinasjon, og landet er

opptatt av å legge forholdene til rette for fortsatt og ny aktivitet innen denne sektoren.

Internasjonale kjøpere kan forhåndsregistrere seg her. For mer informasjon, kan mail

sendes til phidex@tourism.gov.ph.

https://bit.ly/PHIDEX20BuyerPreReg
mailto:phidex@tourism.gov.ph


Utforsk og opplev Kroatia fra sykkelsetet!

Kroatia lanserer en ny webside med EuroVelo8 sykkelveier!

Kroatia inngår i et nettverk av

sykkelveier som kalles EuroVelo, og

som forbinder hele det europeiske

kontinentet gjennom 42 land.

sykkelnettet er 90.000 kilometer langt

og består av 17 ruter over hele

Europa.

Det Kroatiske Turistrådet har utviklet

en ny webplattform , tilegnet den

kroatiske delen av sykkelveien

EuroVelo 8, som en del av EU-prosjektet MEDCYCLETOUR, der Kroatia deltar som en

av åtte prosjektland. Websiden, som finnes på kroatisk og engelsk, letter

planleggingen av en vellykket sykkelferie. Siden er interaktiv og gjør det enkelt å

navigere gjennom de sju kroatiske turistregionene, fra Istria i nord- til Dubrovnik i sør,

med en total lengde på 1.116 kilometer.

Den totale lengden på hele Middelhavsruten, fra Cadiz i Spania til Kypros, er ca. 7.500

km og passerer gjennom de mest attraktive delene av 11 land i Middelhavsområdet:

Spania, Frankrike, Monaco, Italia, Slovenia, Kroatia, Bosnia og Hercegovina,

Montenegro, Albania, Hellas og Kypros.

Les mer om Kroatia på www.croatia.hr.

Storbritannia med veileder for planlegging av reiser

I begynnelsen av juli, da Norge havnet på

Storbritannias travel corridor list, gikk vi ut

med kunngjøringen om den nye

industristandarden og forbrukermerket

«We’re Good To Go».

Formålet er å markedsføre virksomheter

som følger de respektive nasjonale

veiledninger, inkludert protokollene om

sosial distanse og renslighet, for å gi

trygghet til dem som planlegger sin

fremtidige ferie.

For mer detaljer, se vedlagt pressemelding

https://en.eurovelo.com/
http://www.croatia.hr/
https://www.visitbritain.com/no/nn/media/pressemeldinger/storbritannias-turistorganisasjoner-lanserer-bransjestandard-turisme


Workshop Discover Central Europe 

Jugendbyen Budapest i Ungarn, verdensarvbyen Praha i Tsjekkia, de fantastiske

Tatrafjellene i Slovakia og kultur- og historieperlen Kraków i Polen – disse flotte

turistperlene i Sentral-Europa kjenner vi selvfølgelig til. Men i hjerte av Europa,

utenom disse stedene, venter det inspirerende og forbløffende reiseopplevelser.

Gå derfor ikke glipp av den digitale workshoppen Discover Central Europe, som

avholdes på den 17. og 18. september 2020. Der får du mulighet til å lære og

utvide kunnskapene dine om en bred rekke med fascinerende reiseopplevelser

av høy kvalitet i Tsjekkia, Polen, Ungarn og Slovakia, på nettbaserte én-til-én

møter i løpet av to dager.

Vi starter workshoppen den 17. september 2020 kl. 11 med et webinar (én

time). Der fokuserer vi på den nåværende situasjonen for turismen i de

respektive landende, og du får videre vite mer om selgerne du møter på

arrangementet. Etter dette starter møtene dine. Blant selgerne våre finner du

utvalgte reisearrangører, hotellkjeder samt regionale og lokale

turistorganisasjoner fra Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovakia.

Du får mulighet til å delta på 20 minutter lange individuelle én-til-én-møter, der

dere diskuterer forretningsmuligheter dere imellom – nesten som om dere satt

ved siden av hverandre på et fysisk workshop-bord.

Møtene avholdes gjennom den digitale møteplattformen Zoom. Det er i alt 27

ulike møtetider å velge mellom på torsdag (kl. 12–17) og fredag (kl. 11–17).

Alle som booker minst fem nettmøter deltar i trekningen av weekendreiser til

Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovakia. Reisepakken inkluderer fly og to

overnattinger for to personer, bysightseeing og middag på en utvalgt restaurant.

Meld deg på her.

For mer informasjon om arrangementet og påmeldingen:

malgorzata.hudyma@polen.travel

mailto:malgorzata.hudyma@polen.travel
mailto:malgorzata.hudyma@polen.travel


Portugal kåret til et av Europas grønneste land

Portugal ble nylig kåret til det fjerde grønneste landet i Europa – overgått bare av

Sverige, Norge og Island. Landene ble rangert ut fra seks kategorier: Avfall, energi,

klimagasser, luftkvalitet, vannkvalitet og landområder.

Portugal gjorde det spesielt bra på

områdene luftkvalitet og energi.

Listen er basert på en studie av data fra

Det europeiske miljøbyrået, Eurostat (EUs

statistiske organisasjon) og Verdens

helseorganisasjon WHO. Studien er laget

av finansnettstedet NimbleFins, som lager

analyser og studier om ulike emner.

Du kan lese mer om Portugals flotte plassering her: The Portugal News

Dominikanske Republikk med plan for å gjenreise turismen

Planen for en ansvarlig gjenreisning av turismen som en følge av Covid-19, og som blir

ledet av president Abinader, vil fokusere på å helse, velvære og trygghet for de

besøkende, samtidig som den retter seg mot en bærekraftig utvikling for

turistnæringen.

«Vårt mål er å redusere den negative

effekten av Covid-19 pandemien og

legge til rette for en ansvarlig gjenreising

som prioriterer helse, utvikling av

potensielle jobbmuligheter og økonomisk

vekst, samt markedsfører en fortsatt

bærekraftig og ansvarlig utvikling av

denne sektoren», sier president

Abinader.

Regjeringens plan legger til rette for en rekke mål som skal sikre kontroll med helse og

trygghet for lokalbefolkningen og besøkende. Disse målene vil omfatte nye og

internasjonale sertifiseringer og helseprotokoller som gjelder for hele næringen,

inkludert restauranter og barer. Et nytt organ i form av et turistråd, ledet av landets

president og administrert av landets turistminister, vil ha ansvaret for gjennomføring av

planen. En kommunikasjonsaktivitet vil følge , ved bruk av alle kanaler, kontaktpunkter

og allierte, for å gjøre turister over hele verden oppmerksomme på at Den

Dominikanske Republikk er et trygt reisemål.

Besøk den offisielle websiden til Turistdepartementet for Den Dominikanske Republikk

om du vil ha mer informasjon: www.GoDominicanRepublic.com.

http://www.theportugalnews.com/news/portugal-ranks-as-one-of-greenest-countries-in-europe/54772
http://www.godominicanrepublic.com/


Kanariøyene bekrefter sitt løfte om å garantere vintersesongen

Kanariøyene fremstår som det eneste

alternativet for sol- og badeferie denne

vinteren.

Destinasjoner utenfor Europa, mellom-

eller langdistanse, ser ikke ut til å bli

tilgjengelige dette året.

Dette er en av årsakene til at Tourism

Authorities of the Canary Islands jobber

hardt for å kunne garantere sikkerheten

til de besøkende.

De har bl.a. signert en avtale med AXA Spain i form av et abonnement på et

program for reiseassistanse som tilbys alle turister som besøker øyene. Avtalen

innebærer assistanse for alle som blir rammet av Covid-19 og må forlenge sitt

opphold p.g.a. karantenekravene, og den omfatter:

• Utgifter til medisiner

• Helsebetinget hjemreise

• Forlengelse av oppholdet i tilfelle karantene på 15 dager

Turismo de Canarias er også i samtaler med største skandinaviske turoperatør

(NLTG) for å inngå en avtale om salg av pakkereiser til Kanariøyene for

vintersesongen og for å etablere trygge reisekorridorer. https://www.spain.info/no

Estland er der dagdrømmer blir til virkelighet

Etter å ha cruiset gjennom en av

Europas hyggeligste flyplasser,

kan du vandre rett inn i en unik

middelalderby, som tar deg

tilbake i tid, nærmest som i et

eventyr. Etter hvert som

lunchtiden nærmer seg,

er det bare å slå seg ned på en av de stilige restaurantene. Måltidet ditt ankommer,

laget på de beste lokale råvarer og tilberedt av kokker i verdensklasse. Deretter kan

du plutselig befinne deg i et nærliggende myrområde. Du kan vandre kilometer etter

kilometer uten å treffe et menneske, og den eneste lyden du hører er fuglesang og

dine egne skritt. Ved avslutningen av din aktive dag, nyter du en tur i et oppvarmet spa

med utsøkt privat behandling. Etter å ha “ladet batteriene”, er du klar for verden.

Stedet du dagdrømmer om finnes faktisk også i virkeligheten, og det er ikke langt

unna. Estland ønsker deg hjertelig velkommen.

Finn inspirasjon til din neste ferietur på visitestonia.com.

Når du lukker øynene, drømmer du deg da bort til et sted langt unna?

https://www.spain.info/no
http://visitestonia.com/


Reiseråd for Serbia

For å hindre smittefare i landet, har

ankomster fra utlandet blitt regulert av

myndighetene.

Med unntak for noen av nabolandene, er

personer som ankommer fra utlandet

ikke pålagt krav om negativ test før

ankomst, og de trenger heller ikke å gå i

karantene etter ankomst.

Reglene kan endres på kort varsel, og alle anbefales å ta kontakt med Serbias

ambassade i sitt hjemland før avreise. Oppdatert informasjon finnes også på Covid19

Travel Advisory.

Air Serbia, som etter planen skal starte å fly på Norge, har oppdateringer her.

Nye bryggerier i Flandern

Mange ølentusiaster betrakter

Flandern i det nordlige Belgia

som øllets hjemland – og

faktisk ble belgisk ølkultur tatt

med på UNESCO’s liste over

immateriell kulturarv i 2016.

Den belgiske bryggeri- og

øltradisjonen går flere

århundrer tilbake i tid, men

den er fortsatt under

forandring; bl.a. på grunn av de mange mikrobryggeriene, som stadig dukker opp i

regionen. Denne sommeren åpnet f.eks. Brasserie de La Senne sitt andre bryggeri i

Brussel – og selv om de er lokalt forankret, har de allerede fått et sterkt internasjonalt

rykte for å være ett av Belgias beste bryggerier. Det nye bryggeriet har fått adresse i

det tidligere industriområdet Tour & Taxis, som i dag huser forskjellige butikker og

spisesteder. Bryggeriet har en tilstødende bar som blir kalt Zenne Bar, hvor det

serveres duggfriskt øl fra fat.

Et annet nyetablert mikrobryggeri er De Coureur (”syklisten”) i Kessel-Lo, nær Leuven,

hvor ekteparet Bart og Ines kombinerer sin felles interesse og passion for øl og

sykling. De har bl.a. utsmykket baren med sykkelhjul hengende ned fra taket.

Dessuten beskriver de sine øltyper som energiske, modige og kraftfulle, akkurat som

sykkelrytterne i Flandern Rundt. Og det finnes selvfølgelig sykkelparkering like utenfor,

så det er enkelt at besøke bryggeriet på en sykkeltur.

http://www.mfa.gov.rs/en/themes/covid173202019
https://www.airserbia.com/en/information/flights/travel-information-coronavirus
https://www.brasseriedelasenne.be/?lang=fr
https://brouwerijdecoureur.be/english


Nytt kart viser vei til irske gin-opplevelser

Utviklet av Tourism Ireland, gir

kartet en oversikt over 22

destillerier og deres

beliggenhet.

Ut fra dette, kan den ultimate

gin-odyseen utvikles av hver

enkelt, og den kan omfatte

besøk til alle landets fire hjørner.

Dette er et godt verktøy for å

planlegge tidsskjemaer og

designe kjøreruter.

Utviklingen av kartet er også støttet av tilveksten i produsenter av kvalitetsgin rundt

om på øya. Irland har i sannhet gjennomgått en revolusjon de siste årene når det

gjelder produktet gin, med destillerier som dukker opp over hele landet.

Nylige ankomster på denne scenen inkluderer Skellig Six 18 Distillery i County Kerry,

Copeland Distillery i County Down, som åpnet dørene sine for første gang i 2019, og

det nærliggende Hinch Distillery, som først ble lansert i 2020, men som allerede er i

ferd med å vinne priser.

www.ireland.com

Returner til Ras Al Khaimah og nyt opplevelser i verdensklasse 

Her finner du gjestfrihet i verdensklasse,

familievennlig moro og spennende

opplevelser.

Det har på mange måter vært en travel

sommer i Ras Al Khaimah, der

reisebransjen har kommet sammen for å

sikre at Emiratene er et trygt sted å

være, både for lokale innbyggere og

besøkende fra andre land.

Ras Al Khaimah var det første bysamfunnet i verden som ble sertifisert som “safe

destination” i regi av det internasjonale sertifiseringsorganet Bureau Veritas, og RAK

var også det første av emiratene i UAE som mottok “Safe Travels Label” fra World

Travel & Tourism Council (WTTC). Våre hoteller praktiserer strenge rutiner for helse og

sikkerhet, basert på RAKTDA`s “Stay safe” Hotel Certification program, som omfatter

en rekke forhold, alt fra strenge regler og rutiner for renhold til prosedyrer for å sikre at

alle ansatte har nødvendig opplæring av høyeste standard.

Se mer detaljer, hent inspirasjon og få oppdaterte reiseråd på visitrasalkhaimah.com

https://skelligsix18distillery.ie/
https://copelanddistillery.com/
http://www.ireland.com/
https://visitrasalkhaimah.com/travel-advisory-covid-19/


Den islandske naturen lar seg ikke stoppe av situasjonen

Diamond Circle kan beskrives som en fantastisk reise på 250 km på det nordøstlige

Island, som inkluderer noen av de mest eksotiske landskapene som finnes på kloden.

Diamond Circle har fem nøkkel destinasjoner.

Disse er: Den historiske og billedskjønne

Goðafoss. Mývatn - naturparadiset med det

overjordiske blå og grønne landskapet.

Den ukontrollerbare hvite energien til

Dettifoss, den mektigste fossen i Europa. Det

halvmåneformede vidunderet; Ásbyrgi juvet.

Og til slutt, men ikke minst Húsavík, den

livlige hvalhovedstaden på Island med det

dypblå havet.

Diamond Circle tilbyr mer enn dette. Oppdag den oppsiktsvekkende Vesturdalur-

dalen med de bisarre fjellformasjonene til Hljóðaklettar, de vulkanske feltene i Krafla,

det geotermiske området Hverir og den svarte lavadannelsen ved Dimmuborgir.

På Diamond Circle kan du til og med finne noen av de skjulte perlene som er like

overraskende som de mest berømte: Den vakre Tjörnes-halvøya som skjuler fossiler

og sitt mangfoldige fugleliv, den frodige Hólmatungur-dalen og de mindre kjente

stedene rundt Mývatn, som krateret Hverfjall og de turkise varme kildene i Grjótagjá.

Diamond Circle er virkelig ikke bare en rundtur på 250 km.

Det er et episk og vakkert eventyr du sent vil glemme. http://no.visiticeland.com/

Fokus på styrking av spesielle reisekonsepter for Tyskland

Det internasjonale konsulentselskapet for turisme, IPK International, gjennomførte en

markedsundersøkelse for reisevillighet etter covid-19, som med 61 prosent er størst

blant europeerne. Korona-risikoen vurderes som spesielt lav ved bilreiser, feriering i

naturen og individuelle ferieformer. Tyskland får i vurderingen av korona-risiko i

internasjonal sammenligning beste karakter som trygt reisemål.

Tyskland har 

internasjonalt et 

utmerket rennommé 

som naturreisemål og 

ferieland med 

mangfoldige 

bærekraftige tilbud og 

det bygger vi ut enda 

mer.

For å tilpasse oss turistenes endrede verdiorientering, forsterker vi derfor vår

markedskommunikasjon innen segmentene «bærekraftig reise», «ferie på landet»,

«utendørstilbud» samt «avslapning/rekreasjon». www.germany.travel/wanderlust

http://no.visiticeland.com/
https://www.germany.travel/en/ms/wanderlust/home.html


Birthright Israel lanserer første interaktive tur

Birthright Israel, den største organisasjonen i

verden innen utdanningsreiser, lanserer nå

den første i sitt slag i form av en interaktiv

video “Choose Your Own Adventure”, som

gir folk muligheten til i “real time” å velge

hvilke severdigheter i Israel de vil besøke. Det

innebærer at denne online turen, ledet av

lokalguiden Navee, gir deg muligheten til å

velge mellom et besøk i Masada eller

Western Wall, spise på en arabisk bistro

eller en vagansk restaurant, besøke Center for Israeli Innovation eller en lokal

vinprodusent, for så å flyte rundt i Dødehavet eller surfe langs stranda.

På hvert sted, vil Mr. Navee introdusere de besøkende til en lokal israeler som kan gi et

dypere og autentisk perspektiv på ulike sider ved israelsk kultur. Turen tar bare ca. 10

minutter, og du kan gjøre den om igjen og om igjen, med ulike valgmuligheter hver gang.

Turen er tilgjengelig for alle som ønsker et lite innblikk i hva Israel kan tilby, fra historiske

severdigheter til israelsk nyskapning, utmerket mat og populære steder, alt på en morsom

og innovative måte.

Tel Aviv? Jerusalem? Masada? Du bestemmer! Klikk Choose Your Own Adventure

Når du lukker øynene, drømmer du deg da bort til et sted langt unna?

Discover Central Europe Workshop er en online B2B workshop organisert i

fellesskap av Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovakia. I løpet av dette to dagers

arrangementet, vil du få oppdatert informasjon om status for reiselivssektoren I de fire

landene, samt diskutere samarbeidsmuligheter med partnerne.

Fra Tsjekkia, kan du avtale møter med regionen Sør-Bohemia, Pilsen Urquell Brewery,

incomingoperatører som – DMC Praha, Europe Bike Tours, Inscape Photo Tours,

Premium Incoming, Pilsenjoy, Scandi Travel, og hoteller som – Pentahotel, Svatá

Kateřina Spa Resort, Radisson Blu Hotel, og Prague Marriott Hotel.

Workshopen starter med en times webinar

den 17. september kl. 11 og fortsetter så

med forhåndsavtalte møter på plattformen

Zoom, hver av 20 minutters varighet. De som

booker minst 5 møter deltar i trekningen av

spennende premier, inkludert en

weekendopplevelse for 2 personer i Praha og

Pilsen.

Mer informasjon finner du her: https://czechtourism.com/nordictrade/

Møt reisebransjen fra Tsjekkia på viktig online workshop

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fyouradventure.birthrightisrael.com%2F&data=02%7C01%7Cpr-se%40goisrael.gov.il%7Cdb05c0d62e8d40db894308d8480e39ce%7Ce5a1a45ba59f44db8fa1d979ba86371b%7C1%7C0%7C637338573221006289&sdata=GmlGrOVXDFpJR0o7NlPYLcEgw6L2vMpauLCYJ2CMi4o%3D&reserved=0
http://youradventure.birthrightisrael.com/
https://czechtourism.com/nordictrade/


Prosjektet “Illuminated Liepāja” til fots finner sted mellom 21. og 24. oktober 2020.

Dette prosjektet vil lyssette mer enn 20 gjenstander, installasjoner og forestillinger. I

løpet av fire dager, kan lokalbefolkningen og besøkende til byen glede seg over en helt

spesiell belysning i det nattlige Liepäja og vandre gjennom “lysløypa” som er spesielt

utviklet for dette arrangementet.

I løpet av vandringen, kan du la deg fascinere av

den opplyste fasaden til Liepāja Holy Trinity

Cathedral, lasershowet “Let the light rise from

the darkness” på veggen til Liepāja University's

Nature and Engineering Sciences fakultet, og

glede deg over de spesielt kraftige lysstrålene

som blir prosjektert på konserthallen “Great

Amber”.

Desuten finnes det en kinetisk gjenstand på

plassen ved krysset ved Graudug-gaten og

Kūrmājas prospekts, og du vil også kunne bli

kjent med den spennende historien til Liepāja i

form av videoprojeksjonen “One Story,

One Town” på bygningen til Liepāja State 1st Gymnasiuml. Og ikke nok med det, lyd og

bilde forestillingen “A House in Liepāja” blir vist på bygningen til Liepāja Customs, den

interaktive installasjonen “Liepāja is dancing” på promenaden, og mange andre

opplyste og lyssatte gjenstander, installasjoner og forestillinger vil være presentert

rundt omkring i byen. Installasjonene langs “Illuminated Liepāja” ruten kan sees hver

kveld mellom kl. 19 og 23.

https://www.latvia.travel/

Byen Liepāja setter lys på høstkveldene

Den iverksatte Recovery Movement

Control Order (MCO) i Malaysia har blitt

forlenget til å gjelde frem til den 31.

desember 2020.

Dette innebærer at Malaysias grenser

forblir stengt for turister inntil videre.

Oppdateringer finnes på

https://www.malaysia.travel/alert .

Covid-19 oppdatering for Malaysia

https://www.latvia.travel/
https://www.malaysia.travel/alert


Webinar om Litauen den 22. september kl. 09.30

Litauen har i disse dager besøk av statsminister Erna Solberg. Båndene mellom Norge

og Litauen er blitt sterkere og sterkere – mye takket være et tett samarbeid politisk,

økonomisk og i forsvarsspørsmål gjennom NATO. Nærmere 50.000 litauere bor og

arbeider i Norge, og er de beste ambassadører for landet som ligger snaue to timer fra

Norge.

Nå benytter vi denne tiden til å

invitere til et webinar, for å gi deg ny

og oppfrisket kunnskap om reise- og

opplevelsesmulighetene i dette

vakre landet - det største av de tre

baltiske stater. Vi inviterer også deg

som er interessert til å delta på en

tredagers fam-trip til Vilnius, Trakai

og Kaunas.

Her får du muligheten til å oppleve og utforske turisttilbudet og mulighetene som tilbys.

Kjenne på den gode atmosfæren, treffe de hyggelige menneskene og få profesjonell

kunnskap til jobben din. https://www.lithuania.travel/en/

Egypt ser fremover mot å kunne ønske internasjonale turister velkomne tilbake til landet

under trygge omstendigheter, og landet har allerede startet prosessen med gjenåpning av

b[de hoteller, restauranter og attraksjoner.

Imidlertid skjer dette under

streng overvåking og med

fokus på detaljerte regler for

de ulike virksomhetene som

er i kontakt med de

besøkende.

Detaljerte retningslinjer og programmer for trening av ansatte er utarbeidet, særlig knyttet

til generelle driftsrutiner, gjestekontakt, matservering, renhold og desinfeksjon, der det i

særlig grad gjelder strenge regler knyttet til fellesarealer og heiser, svømmebasseng,

treningsrom, toaletter etc.. Dette gjelder i særlig grad for hoteller og serveringssteder, men

også for kulturelle attraksjoner dykkersentra og andre former for vannsport, ørkensafari og

andre utflukter, transport for øvrig, samt butikker med turister som e viktig kundegruppe.

Fra 1. september kreves det en negativ corona-test før ankomst, men ved noen

flyplasser i typiske turistområder, er det muligheter for gjennomføring av testen ved

ankomst. Passasjerer som blir testet ved ankomst, kan fortsatt få sjekke inn på sine

hoteller umiddelbart. På flyplassene, er ansiktsmaske/munnbind påbudt, og alle blir

sjekket i form av temperaturmåling.

Mer info: http://egypt.travel/

Egypt med reguleringer for å bringe turistene tilbake

https://www.lithuania.travel/en/
http://egypt.travel/


Kommende aktiviteter

For fortløpende oppdatering, se: https://asbconsult.no/bransjekalender/

17. og 18. september

Online workshop med Sentral-Europa

Møt representanter for reiselivsnæringen i Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn

på denne digitale workshopen. Første dag starter med en times webinar, og

deretter kan du booke 20 minutters møter med et spekter av agenter,

hotellkjeder, samt regionale og lokale turistorganisasjoner. Om du booker minst

5 møter, kan du delta i trekningen av flotte reisepremier.

Tidspunkt: 17. og 18. september kl. 11 – 17.

Informasjon/påmelding: malgorzata.hudyma@polen.travel

17. september

Webinar Sri Lanka

Oppdatering når det gjelder situasjonen i Sri Lanka og de tiltak som er iverksatt

og som har resultat i et «Safe Travel Stamp» i regi av WTTC. Møte med et

spekter av nøkkelpersoner fra lankesisk, skandinavisk og internasjonalt reiseliv.

Tidspunkt: 17. september kl. 15.00-16.30

Informasjon: business@sri-lanka.no

Påmelding: registrer her

22. september 2020

Webinar om Litauen som reisemål

Lithuanian National Tourist Board Lithuania Travel inviterer til et webinar med

fokus på mulighetene landet innebærer for norsk turisttrafikk. Her deltar

representanter fra turistrådet og fra destinasjonene Vilnius og Kaunas, samt en

representant for medical spa-produktet i landet.

Tidspunkt: Tirsdag 22. september kl. 09.30 – 11.00.

Informasjon og påmelding: Harald Bråthen harald@lynx.no

23. og 24. september

France Active Vacation Digital Workshop

På denne digitale workshopen kan du treffe et stort antall aktører fra fransk

reiseliv, med særlig fokus på aktivitetsferie i Frankrike. Arrangementet er basert

på booking av 25 minutters møter med aktuelle og potensielle

samarbeidspartnere over 1 ½ dag.

Tidspunkt: 23. og 24. september.

Informasjon/påmelding: tanja.dupuy@atout-france.fr

https://asbconsult.no/bransjekalender/
https://asbconsult.no/bransjekalender/
mailto:malgorzata.hudyma@polen.travel
mailto:business@sri-lanka.no
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Pi5DzwTzT-G9B0J13vW4Vw
mailto:harald@lynx.no
mailto:tanja.dupuy@atout-france.fr


www.antor.no  arne@asbconsult.no  91198290

26. november 2020

Visit Portugal – Travel Trade Marketplace

Presentasjon av Portugal som reisemål og stor workshop med det nasjonale

turistkontoret, regionale turistkontorer, agenter, flyselskap, hoteller etc.. Her

finner du mange interessante kontakter, kan hygge deg med god mat og vinne

attraktive reiser i den avsluttende trekningen.

Tid: Torsdag 26. november kl. 16.00.

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo

Informasjon/påmelding: stig.kaspersen@turismodeportugal.pt

15.-17. januar 2021

Utforsk Verden / TravelXpo

En ny og utvidet reisemesse, der to messearrangementer blir til ett; Norge +

resten av verden

Sted: Telenor Arena

Informasjon: post@utforsk-verden.no  www.utforsk-verden.no

28. januar 2021

Travel Match

Den 10. utgaven av den årlige B2B workshopen med fokus på reiser ut av 

Norge.

Sted: Oslo Kongressenter

Informasjon: meet@travelmatch.no  www.travelmatch.no

http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
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