
Møt våren med ny inspirasjon og nye ideer! Her kommer første utgave av vårt

nyhetsbrev i 2023, med et lite knippe interessante nyheter og nyttig informasjon fra et

antall aktuelle land og reisemål, både i Europa og på flere andre kontinenter, inkludert

flere nye ANTOR medlemmer..

Ta gjerne kontakt med oss eller direkte med det enkelte land om dere har behov for

ytterligere detaljer og informasjon. God fornøyelse!

Flyvefisk i Europas bredeste fossefall – Kuldiga, Latvia

I slutten av april, vises 

showet  “Flying fish in 

Kuldiga” under vårflommen, 

noe som på mange måter 

representerer startskuddet 

for turistsesongen i Kuldiga, 

en region som er berømt for 

sine unike naturbaserte 

attraksjoner – ikke minst de 

høye hoppene til de spretne 

brasmene i Venta Rapid, 

Europas bredeste fossefall.

Som en del av fiskenes ferd mot gyteområdene lenger oppe i elva, prøver de å overvinne

vannmassene i fossefallet ved å hoppe.

I perioden under hertug Jacob, ble det satt opp fangstkurver i Ventas Rumba, der fiskene selv

hoppet inn i disse kurvene. På grunn av dette, har Kuldiga siden langt tilbake i tid vært kjent som

en by der fisken fanges i lufta.

Det omfattende programmet knyttet til denne begivenheten inkluderer også ulike messer,

familieaktiviteter, produktdemonstrasjoner og forestillinger med ulike artister.

For mer informasjon, besøk websiden for Kuldiga by visitkuldiga.com. Vi anbefaler også å

kombinere besøket i Kuldiga med en smaksopplevelse i en av Kuldigas restauranter. I tillegg, har

byen et variert utvalg av elegante og kundevennlige overnattingsalternativer. Mer informasjon om
overnattingstilbud.

For mer informasjon om Latvia, sjekk ut denne websiden: https://www.latvia.travel/en

https://visitkuldiga.com/?lang=en
https://visitkuldiga.com/garsa/?lang=en
https://visitkuldiga.com/naktsmiers/?lang=en
https://www.latvia.travel/en


British Airways og Airlink i Sør-Afrika signerer avtale om codeshare

British Airways har nylig kunngjort at de har inngått en code share avtale med det privateide

Sørafrikanske flyselskapet Airlink.

Ifølge den ferske kunngjøringen, er begge

selskaper av den oppfatning at dette vil

styrke rutetilbudet mellom Storbritannia og

resten av Europa med Sør-Afrika. Dette vil

også gi gode forbindelser videre til 15

andre destinasjoner i det sørlige Afrika,

inkludert store deler av Sør-Afrika,

Zimbabwe, Namibia og Zambia.

Dette vil gjøre hele området lettere

tilgjengelig og dermed mer attraktivt for

reisende fra Europa.

Avtalen innebærer bl.a. at reisende fra eller via London vil kunne reise til Cape Town og

Johannesburg, eller med transitt i disse byene for å nå sin sluttdestinasjon, på en og samme
billett. Dette betyr flere valgmuligheter og større fleksibilitet for de reisende.

For øyeblikket flyr British Airways to ganger daglig mellom London Heathrow og Johannesburg

med en A380, to ganger daglig mellom London Heathrow og Cape Town, samt tre ganger
ukentlig mellom London Gatwick og Cape Town.

Medlemmer av British Airways sitt lojalitetsprogram, the Executive Club, kan nå opptjene poeng

også når de flyr på en Airlink flight som er en del av en code share med British Airways.

https://www.flyairlink.com/en/za/british-airways-codeshare-partnership

Portugal får sin egen Michelin-guide

I november kom den ikoniske Michelin-

guiden ut i 2023-utgave med anbefalinger

av spisesteder i Spania og Portugal.

I den nye guiden er det 37 Michelin-

restauranter i Portugal samt tre med

grønn stjerne og 38 Bib Gourmand-

restauranter.

Sistnevnte gis til restauranter hvor man får

god valuta for pengene.

I tillegg ble det kunngjort at landet fra neste år får sin egen Michelin-guide, utelukkende med

restauranter i Portugal. Gastronomi er et stort fokus for Portugals turistråd, Turismo de Portugal,

som i sin 2027-strategi fokuserer mye på å øke bevisstheten rundt landets kulinariske

opplevelser og posisjonere Portugal som et gastro-reisemål.

https://guide.michelin.com/en/pt/restaurants

https://www.flyairlink.com/en/za/british-airways-codeshare-partnership
https://guide.michelin.com/en/pt/restaurants


Sett av Datoen!

Amazing Thailand Roadshow Nordic & Baltic 2023 for 

reisebransjen!

Det er med stor glede vi kan 

invitere deg til å delta på vårt 

Amazing Thailand Roadshow i 

Oslo, Norge den 25. april 

og Århus, Danmark den 27. april, 

2023.

Ikke gå glipp av denne viktige muligheten for å møtes og bli oppdatert på Thailands

reiselivsprodukt og treffe representanter fra thailandske hoteller og andre leverandører. Merk av

datoen i din kalender og vær klar for ytterligere detaljer.

For mer detaljer og forespørsler, vennligst Kontakt oss på event@tourismthailand.se

Det perfekte sted for et avbrekk fra vinteren

Ayubowan! 

Her kommer en tropisk hilsen i denne

sesongen til deg og dine fra solfylte Sri

Lanka!

Beliggende i det Indiske Hav, omgitt av

asurblått hav, er Sri Lanka et symbolsk

reisemål for alle erfarne reisende med tilbud

om et spekter av opplevelser.

Her kan du velge mellom surfing i det varme,

tropiske vannet, kombinert med utforskning

av livet i havet, inkludert opplevelser med hval

og delfiner, vandring i tropisk regnskog, feiring med eksotiske, kulinariske opplevelser, eller bare

nyte livet og suge inn alle inntrykkene fra den naturlige skjønnheten denne øydestinasjonen er

velsignet med. Til tross for et relativt begrenset areal, har denne øya et stort kulturelt mangfold

med ulike befolkningsgrupper og med ulike religioner. Ett resultat av dette, er at landet aldri

mangler festivaler og feiringer.

Etter å ha blitt stemt frem som en av verdens beste destinasjoner i Conde Nast Traveller, og

med positivt fokus på oversikter i prominente publikasjoner som The Telegraph, Vogue

Magazine, National Geographic Traveller, Forbes Magazine m.fl., er Sir Lanka perfekt posisjonert

for å trollbinde kresne reisende som søker den perfekte trøst i den kalde vinterensesongen.

https://srilanka.travel/

about:blank
https://srilanka.travel/


Retrosykkelritt for alle aldre

Den 9.-11. juni går sykkelrittet Retroronde

i byen Oudenaarde i det vestlige Flandern

av stabelen, i år for 13. gang.

Helgens høydepunkt er retroturen søndag

på 40, 80 eller 120 km, hvor deltakerne

blir ledsaget av flotte retrobiler.

Skal du sykle selv, er det eneste kravet at

du sykler på en veteransykkel. Underveis

passerer rytterne flere av Flanderns perler,

og ved pit-stoppene er de typiske

energibarene i beste retrostil byttet ut med

jordbær, riskjeks og is.

Som noe nytt i år arrangeres det også en familietur på 17 km på lørdagen. Denne ruten er flat og

trafikkfri og derfor barnevennlig. Ruten tar syklistene gjennom regionens kulturarv via musikk,

små foredrag og workshops på kultursteder.

https://www.retroronde.be/en 

Spektakulære sommeropplevelser i Østerrikes 

sansevekkende omgivelser

Vil du gjerne kunne se tilbake på en sommer

fyllt med både avslappende, spennende og

helt igjennem vakre minner? Da er Østerrike

reisemålet for deg!

Her har du utallige muligheter for å fylle

ryggsekken med opplevelser, uansett om

du vil bruke tid i naturen eller du heller vil

utforske landets hyggelige byer.

Sistnevnte byr blant annet på lekre

restaurantbesøk med den perfekte blanding

av tradisjonell og moderne mat, sjarmerende

butikker med håndlagede produkter og en

gjestfrihet uten like.

De overveldende alpene, de brede vinmarkene og de grønne engene setter dessuten alle sanser

igang. Så uansett hvor i Østerrike du befinner deg, kan du kjenne den friske luften på en

vandretur eller suse av sted på to hjul gjennom landskapet. Det kan både være en rolig utflukt på

en el-sykkel og en tur med full fart nedover fjellsiden på en mountainbike.

Østerrikes sommerlandskap har både plass til adrenalinjegere og til dem som heller vil stoppe

helt opp, puste inn den friske luften og føle omgivelsene helt inn i kroppen – og så selvfølgelig til

dem som ønsker å kombinere det hele. Dét er sommer i Østerrike!

Se mer her: https://www.austria.info/dk/rejsemaal/aarstid/sommer-i-oestrig

PÅMELDING: atb.tourismustage.at 

FOTO: Alpbachtal Tourismus / Shootandstyle.com

https://www.retroronde.be/en
https://www.austria.info/dk/rejsemaal/aarstid/sommer-i-oestrig
https://atb.tourismustage.at/en?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ATB23DNK


Tallinn utnevnt til Europas miljøhovedstad 2023

Hvert år utnevner EU-kommisjonen en

europeisk by til miljøhovedstad. Utmerkelsen

tildeles byer som har vist resultater innen

bærekraftig utvikling og grønne initiativ. 2023

blir Estlands hovedstad Tallinn Europas

trettende miljøhovedstad.

Estland er et reisemål som ligger langt

framme når det gjelder bærekraftighet: 6 av

verdens 100 mest bærekraftige destinasjoner

ligger i Estland.

Tallinn har over 2100 hektar med vernede områder, deriblant naturreservater, parker og til og

med en øy. De vernede områdene med biologisk mangfold dekker cirka 20 % og de grønne

områdene 65 % av byens areal. Siden begynnelsen av 2022 har Tallinn ledet det europeiske

nettverket for bærekraftige byer og gjennomført FNs mål for bærekraftig utvikling på lokalt nivå.

Etter en folkeavstemning i 2013 ble Tallinn den første byen som innførte gratis kollektivtrafikk for

alle sine innbyggere.

Les mer her: www.greentallinn.eu / www.visitestonia.com

Bli bedre kjent med viktige deler av Litauens turistprodukt

Den 22. mars arrangeres et 

spennende  event i Litauens 

ambassade i Oslo, med 

fokus på det litauiske 

reiselivsproduktet,  ikke 

minst de områdene som 

kanskje ikke er så godt kjent 

blant alle.

Mange kjenner allerede hovedstaden Vilnius, men denne gangen blir deltagerne også kjent med

det viktige kystområdet, spesielt Klaipeda, men også hele regionen, der Palanga har god

flyforbindelse.

I tillegg til nyttige presentasjoner, treffer du også et antall aktører fra hoteller, spa-anlegg,

incoming agenter og flyselskaper, med muligheter for individuelle samtaler og diskusjoner.

Dessuten vil du både få lære mer om og få smake retter fra det litauiske kjøkken, og noen heldige 

vinnere kan dessuten selv få reise og oppleve det spennende produktet.

Påmelding: Meld deg pa her

https://greentallinn.eu/
https://www.visitestonia.com/en
https://www.eventbrite.com/e/tourism-sector-b2b-contact-event-in-oslo-tickets-564408770827


Naturskjønne vandreruter i det sentrale Irland

Det sentrale Irland, også kjent som Ireland's

Hidden Heartlands, er et mekka for alle som

liker å gå tur. Her er det mange turveier og

stier gjennom idylliske landskap.

Du kan for eksempel gå langs den historiske

Beara Breifne Way, som med sine 500 km er

Irlands lengste turvei. Ruten følger den

legendariske 14-dagersmarsjen som ble

utført av høvdingen Dónal Cam O'Sullivan

Beare og hans tusenvis av støttespillere i

1603. Ruten er delt inn i 12 deler.

Du kan også gå eller sykle langs den historiske jernbanetraseen Old Rail Trail Greenway, som

strekker seg 42 km fra Athlone til Mullingar - forbi renoverte stasjonsbygninger og under

steinbroer. Underveis kan du oppleve både natur og kultur.

Hvis du elsker geologi, bør du ikke gå glipp av et besøk til Cavan Burren, som er en del av

Cuilcagh Lakelands Global Geopark. Her kan du gå på guidede turer og lære om områdets

geologiske historie, som kan spores mer enn 895 millioner år tilbake.

Les mer om Irlands skjulte skatter i innlandet her

Tsjekkiske Pilsner Urquell åpner et interaktivt ølsenter på  

Wenceslas Square

Pilsner Urquell Brewery er i ferd med å åpne

et stort ølsenter i Praha i løpet av våren 2023

med slagordet - Pilsner Urquell: The Original

Beer Experience.

Her kan du lære mer om historien til Pilsner

Urquell, som introduserte verdens mest

populære øl, pilsner, allerede for 180 år

siden. Og her vil læringsprosessen involvere

alle sanser!

I tillegg til den interaktive utstillingen, vil den historiske bygningen på Wenceslas-plassen også

inkludere en pub, en restaurant og en butikk. Fordelt på tre etasjer, kan de besøkende utforske

den fascinerende historien om øl generelt og merket Pilsner Urquell spesielt. Her blir du tatt med

inn i de hemmelige prosessene knyttet til ølbrygging og kunne nyte smaksprøver i en autentisk

ølhall, der tapperne vil guide de besøkende gjennom den edle kunsten med øltapping. Som en

del av den eksklusive „tappeutdanningen“, kan de besøkende lære hvordan de tapper Pilsner på

hladinka, šnyt og mlíko måten. Dessuten får de muligheten til å smake ulike ølsorter kombinert

med velsmakende snacks i det som kalles Premium Bar.

Pilsner Urquell var verdens første lyse lager, og ølets popularitet innebar også at det ofte ble 

kopiert av andre, under betegnelsen pils, pilsner eller pilsener.

www.visitczechrepublic.com/en-US/B2B/Scandinavia/Trade

https://www.bearabreifneway.ie/
http://www.westmeathcoco.ie/en/ourservices/artsandrecreation/greenways/oldrailtrail-routemap/
https://cuilcaghlakelands.org/
https://www.ireland.com/en-no/destinations/experiences/irelands-hidden-heartlands/?utm_source=antor_no&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=irelandshiddenheartlands
https://www.visitczechrepublic.com/en-US/B2B/Scandinavia/Trade


12 hoteller klare til å åpne i Red Sea Project - Saudi Arabia

Det første av hotellene i Red Sea prosjektet i Saudi Arabia

er klart for åpning tidlig i 2023. Etter hvert som stadig

flere overnattingsalternativer blir tilgjengelige utover i

2023, forventes også de første turistene å innta denne

nye destinasjonen.

Så langt, er bare 1 % av det totale landområdet utviklet,

noe som innebærer at den naturlige skjønnheten og det

biologiske mangfoldet på denne destinasjonen blir bevart.

Målet er at dette området skal utvikles i tråd med

bærekraftige prinsipper til glede for turistene som

kommer til dette reisemålet.

Her finner du en liten oversikt over de 12 hotellene som

skal åpne i Red Sea Project innen utgangen av 2023:

Finn mer informasjon her: www.redseaglobal.com

Aviareps tar over ansvaret for Malta i Norden

Aviareps har fått oppdraget med å

representere Visit Malta i Norge, Sverige,

Danmark, Finland og Island for den

kommende 3-års perioden.

Det nordiske teamet til Aviareps vil være

ansvarlige for å styrke Maltas profil som

en inkluderende helårsdestinasjon for

både fritids- og forretningstrafikk.

Dette gjelder enten det er snakk om møter, belønningsreiser, konferanser og utstillinger, eller det

dreier seg om feriereiser for par, familier, grupper og folk som reiser alene, eller også

bryllupsreiser. Til alle disse tilbyr Malta unike opplevelser basert på det autentiske for stedet.

For mer informasjon om reiser til Malta; besøk gjerne den offisielle websiden eller ta kontakt med 

Maltas nyutnevnte representant for Norden, Aviareps i Stockholm. 

Kontaktperson er Pamela Pizarro 

Tlf.: +46 8 55569148 - E-mail: VisitMalta.Nordic@aviareps.com

Fairmont Red Sea Six Senses Southern Dunes, The Red Sea

St. Regis Red Sea Resort The Red Sea EDITION

Grand Hyatt The Red Sea Ritz-Carlton Reserve

InterContinental Resort Red Sea SLS Red Sea

Jumeirah Red Sea Rosewood Red Sea

Miraval Red Sea Raffles Red Sea

https://www.redseaglobal.com/en/home
https://www.mta.com.mt/en/home


Spania; et motor paradis

Svinger som forseres i stor hastighet,

forbikjøringer som får hjertet til å

stoppe og rutete flagg. Er du klar?

Formel 1, MotoGP og X-Trial er bare 

noen eksempler på de konkurransene 

som gjennomføres i Spania der du 

virkelig kan føle adrenalinet pumpe i 

årene.

Dersom du vil se de raskeste bilene i aksjon, bør du ikke gå glipp av Spanias Formel 1 Grand Prix

i Barcelona. Bli med når spanjolene heier på Fernando Alonso og Carlos Sainz når de

konkurrerer på hjemmebane. Gå heller ikke glipp av Formel 2 konkurransen, der den norske

føreren, Dennis Hauger, kjemper for en plass i den øverste klassen i fremtiden.

Dersom to-hjulinger er mer innenfor ditt interesseområde, har vi gode nyheter til deg. Spania er

vertskap for nesten en fjerdedel av MotoGP Grand Prix løpene. Om du vil være “ringside” under

konkurransen, har du fire baner å velge mellom; Jerez, Barcelona, Aragon og Valencia, der du

kan glede deg over spennende opplevelser.

Og i Barcelona og Bilbao har du også muligheten for å overvære X-Trial World Championships

løpene. Visste du at verdens beste fører noensinne og den nåværende lederen i verdensserien er

spanske Toni Bou?

Dette er bare en kort “apetittvekker” med tanke på hva du kan forvente i Spania. Så nå er det

bare å komme og oppleve dette selv!

https://www.spain.info/

Grønne og skjønne Ischia – badeperlen i Napolibukta

Ischia er Napolibuktas største øy, kjent for sin 

grønne frodighet og de varme kildene. Øya er 

vakkert kupert, med vulkanske klipper som 

stuper ned mot det klare vannet, ca. en times 

båtreise fra Napoli. 

Øyas hovedby heter det samme som øya,

Ischia. Her finnes det største tilbudet av

shopping, caféer og restauranter.

Forìo er litt roligere, kjent for sine mange

sjarmerende kirker, gemyttlige små torg og

den botaniske hagen La Mortella. Den bittelille byen Sant’Angelo er et lite smykke på den sørlige

siden av øya, og et veldig romantisk sted. På Ischia tilbys det førsteklasses medisinske

termalkurer, i likhet med behagelige spabehandlinger.

De naturlige varme kildene finnes også ute i naturen. Vannet bobler varmt opp i havet og kildene  

oppe på land gir helsebringende gyttje. Øya har også mange riktig flotte strender. Bra busstilbud 

tar deg lett rundt øyas kyst, forbi vinavlinger og sjarmerende byer. 

https://www.spain.info/


I 2023 feirer Versailles 400 år

«1623 - 2023 : 400 år med Château de 

Versailles»

For å feire dette jubileumet vil et variert 

program bli tilbudt offentligheten, herunder 

gjenåpningen av Château’ets

historiegalleri, som er planlagt i 

september.

Les mer på linken her :

https://www.chateauversailles.fr/presse

For mer info ta vennligst kontakt med sissel.dahl@atout-france.fr

Saint Martin: Karibisk Karneval, Fest og Farver!

Karibiske Saint Martin har mange events på

plakaten som det er verdt å oppleve i år.

Grand Case Boulevarden byr på Mardi Gras

parader hver tirsdag t.o.m. april, med kunst,

musikk, dans m.m.. Hvert av de festlige

karnevalsopptogene har et tema.

Her er oversikten for april:

4/4 Masquerade night

11/4 Easter Parade

18/4 Lights and neon parade

25/4 Grand finale of 2023

Saint Martin er den minste øya i verden som er delt mellom to nasjoner, og her snakkes det enormt

mange språk, da det er over 120 nasjonaliteter på øya med kallenavnet “den vennlige øya”. Karneval

er en av årets høydepunkter, men der er mange å velge mellom:

Fra bussholdeplasser midt i det grønne, går det stier ned til strender, til vandringsleder og til

varme kilder.

Den mindre naboen Procida, var i fjor årets italienske kulturhovedstad – en fin kombinasjon. Velg  

tidlig vår eller høst for et litt roligere besøk på disse sjarmerende øyene.

Mer info: www.italia.it

• Les Mardis de Grand Case: 31. Januar – 18. April

• St. Martin Carnival: 10 - 12 Feb)

• St Maarten Heineken Regatta: 2 - 5 Marts

• SXM Festival: 8 – 12 Marts 

• St Maarten Carnival:April – Maj

• Oualichi Festival: Juli

• Love Days – weekend concerts: Maj/Juni

• Festival de la Gastronomie: 11  – 22 Nov

• Running night: December 8-9

• Christmas Lighting competition: December

Les mer: https://www.st-martin.org/us/

https://www.chateauversailles.fr/presse
about:blank
https://www.italia.it/en/search?q=ischia
https://www.st-martin.org/us/


Sommerkampanje – Få mer i Ras Al Khaimah

Når du besøker Ras Al Khaimah får du

nå enda mer i form av opplevelser og

utforskning på samme tur, fra fjell til

mangroveskog, fra ørken til frodige

resorts, samt flotte strender du kan

krysse av på listen.

Uansett hva du vil ha mer av, finnes det 

i Ras Al Khaimah, med moro, familietid, 

natur, eventyr, behagelige somre og 

mye mer, alt på en og samme 

destinasjon.

Finn ditt annet hjem med et stort spekter av overnattingstilbud – fra ultraluksuriøse strandresorts

til familievennlige resorts i byen og ved stranda – Ras Al Khaimah tilbyr det beste innen

gjestfrihet. Hele 90 % av våre hoteller og resorts er beliggende ved stranda, så uansett hvilket

overnattingstilbud du velger, har du god tilgang til vakre og hvite sandstrender med krystallklart

vann i den Arabiske gulf under hele oppholdet ditt.

Jais Adventure Park fungerer som innfallsporten til det ikoniske mangfoldet av attraksjoner i

fjellområdene. På toppen når det gjelder eventyrlige opplevelser rager trolig Jais Flight; verdens

lengste zipline, som har et strekk på utrolige 2,83 km. Jais Sky Tour tilbyr hele seks ziplines høyt

hevet over de majestetiske klippene i Jebel Jais, bundet sammen med 9 plattformer og en 15

meter lang sky-bridge. Beliggende rett ved siden av Jais Adventure Centre finner du regionens

lengste kjelketur, og den familievennlige attraksjonen Jais Sledder, som kan nå en toppfart på

40km i timen.

Kampanjen har til hensikt å øke sommerbookingen for 3, 4 og 5 stjerners hoteller og posisjonere

Ras Al Khaimah som en attraktiv sommerdestinasjon for innenlands og internasjonale reisende.

Kampanjen gjelder for perioden 15. juni – 15. september 2023.

http://visitrasalkhaimah.com/getmore/

Festival of Lights i Zagreb fra 15. til 19. mars

I midten av mars, blir gater, plasser,

parker og fasader på mange bygninger

dekorert med vakre lysinstallasjoner,

og Zagreb fremstår som en lysscene,

når Festival of Lights arrangeres i byen

for femte gang.

Festival of Lights vil foregå på mer enn

30 ulike steder i både øvre og nedre

del av byen fra 15. til 19. mars.

Dette er den femte utgaven av festivalen, og den har for lengst vunnet hjertene til både

innbyggerne i byen og de besøkende fra hele Kroatia og mange andre land, mye takket være de

mange utrolige lysinstallasjonene som kombinerer moderne teknologi og tidløs design.

http://visitrasalkhaimah.com/getmore/
https://www.festivalsvjetlazagreb.hr/?lang=en


Japan for historieentusiaster

På en tur i Japan får du rikelig anledning

til å komme tett innpå japansk kultur og

landets stolte tradisjoner.

For eksempel kan man delta i en

tradisjonell teseremoni, der det å lage te

til en gjest er en kunstform med en rekke

bevegelser utført i en bestemt rekkefølge.

På mange måter er en japansk

teseremoni en måte å vise gjestfrihet på.

Du bør også unna deg en tur til en onsen. 

Her bader du i bassenger eller stamper med vann fra varme, naturlige kilder, og mange reiser

langt for å nyte de ulike kildens helbredende egenskaper. En sento er på sin side et offentlig

badehus som bruker vanlig vann fra springen.

En ryokan er et japansk gjestgiveri og sannsynligvis en av de eldste hotelltypene i verden. Disse

finner du ofte i tilknytning til de varme kildene. Det antas at slike overnattingssteder har eksistert i

Japan siden 700-tallet. Det finnes forskjellige typer ryokaner, fra mer tradisjonelle til moderne,

men fellesnevnerne er de spesielle tatamimattene på gulvet, futonmadrasser, yukata-kåper og de

tradisjonelle kaiseki-måltidene, som består av flere forskjellige småretter.

Man kan selvfølgelig ikke snakke om japansk kultur og tradisjoner uten å nevne den

verdensberømte sushien og nasjonaldrikken sake, mens keramikk også spiller en viktig rolle i

japansk kultur.

Du finner mer inspirasjon her: www.japan.travel/experiences-in-japan/en/tradition og på den 

norske siden: https://www.japan.travel/en/uk/no/

Hvert år skjer det en utvikling i den kreative tilnærmingen, så dette årets festival vil pushe

grensene ytterligere og ta oss med til en verden av fantasi, med fokus på kulturelle og historiske

verdier, samtidig som den sender sterke signaler om nåtidens moderne liv og kultur.

Alle lokasjonene for Festival of Lights befinner seg enten i den historiske og romantiske Upper

Town eller i hjertet av sentrum i Lower Town. Med tanke på at avstandene mellom de ulike

lokasjonene er korte og kan nås til fots, gir dette ytterligere en dimensjon til de besøkendes

opplevelse. For alle som har kjennskap til festivalen, er det også godt kjent at i tillegg til vakre

visuelle effekter, byr festivalen også på interessante historier om kulturarv og presentasjoner med

fokus på temaer knyttet til dagens levesett.

Som ved tidligere anledninger, vil noen av installasjonene i parker og på promenader være

tilrettelagt for barn, for å ta dem inn i en verden av lek, fantasi og glede.

Festival of Lights Zagreb er organisert av Zagreb Tourism Board med samarbeidspartnere,  og 

den arrangeres med støtte fra City of Zagreb .

Fra Torp går det en direkterute til Zagreb hele året.

FOTO: J. Duval, Zagreb Tourist Board

https://www.japan.travel/en/guide/tea-ceremony/
https://www.japan.travel/en/guide/bathing-manners-and-tips/
https://www.japan.travel/en/guide/japanese-ryokan/
https://www.japan.travel/en/guide/sushi-in-japan/
https://www.japan.travel/en/guide/sake-shochu/
https://www.japan.travel/en/guide/ceramics/
https://www.japan.travel/experiences-in-japan/en/tradition/
https://www.japan.travel/en/uk/no/
https://www.infozagreb.hr/
https://www.zagreb.hr/en


Se pyramidene og spill golf på samme dag

Egypt har i all tid vært et stort turistmål på grunn av

landets historie, velbevarte gjenstander og ikke minst

pyramidene i Giza, like utenfor Cairo. I løpet av de

siste 20 årene, er golf også blitt føyet til listen over

årsaker til et besøk i dette nord- afrikanske landet.

Egypt har i dag mer enn 20 golfbaner, og de aller

fleste har kommet til siden slutten av 90-tallet. Det kan

i utganspunktet anbefales å besøke Egypt som

golfturist mellom oktober og april på grunn av

temperaturene.

Dreamland Golf Course ble anlagt i 1998, og det var

dengang landets andre mesterskapsbane. Banen har

flere ganger vært benyttet til profesjonelle turneringer,

blant annet på den europeiske Alps Tour.

10 kilometer fra Dreamland og 15 kilometer fra

pyramidene ligger New Giza Golf Club. Her er vi i det

nye - og mer eksklusive - segmentet.

Dette er et visuelt mesterverk.  Til gengjeld kommer du 

også opp i høyden og har utsikt til de mer enn 4.000 

år gamle pyramidene. 

Palm Hills Golf Course. Denne banen er designet av Jack Nicklaus og ligger i et nyere anlagt

boligområde med boliger på begge sider av de fleste hullene. Ta en pause på hull 9, og nyt

utsikten til pyramidene, hvis du altså ikke er blitt lei av dem allerede.

Egypt som golfdestinasjon er en gledelig overraskelse for de fleste. Banene er flotte og velholdte,

og de utfordrer golfspillere på alle nivåer. Legg også til gjestfriheten, historien, severdighetene

og varmen, og så har du oppskriften på en god tur med golfvennene.

www.egypt.travel

Polen i 2023: Et år med store 

arrangementer for sport, kultur 

og vitenskap!

Polen gjør seg klar for et år med mange store

arrangementer med tilbud til de aller fleste.

Eurogames 2023, ett av de største

sportsarrangementene i Europa, vil foregå i Krakow

og Malopolska-regionen, og samler idrettsutøvere

fra hele det europeiske kontinent for å konkurrere i

29 ulike øvelser.

EuroSkills 2023, det største arrangementet for

praktisk utdanning og kompetanseutvikling i

Europa, vil ha hundrevis av profesjonelt utdannede

ungdommer fra 32 land samlet for å konkurrere om

å bli kåret til «Best in Europe» på sitt fagområde.

http://www.egypt.travel/


Sett av datoen for Dominican Annual Tourism Exchange

DATE 2023

Hotel and Tourism Association of the

Dominican Republic (ASONAHORES) har

annonsert datoen for den 23. utgaven av det

årlige turismearrangementet DATE, som finner

sted den 26. – 28. april 2023 på Barcelo

Bavaro Convention Center i Punta Cana.

Arrangert i 22 år allerede, er DATE 

hovedplattformen for forretningsutvikling og 

nettverksbygging  mellom reisebyråer, 

internasjonale turoperatører og et spekter av 

de viktigste leverandører og 

samarbeidspartnere innen reiselivsnæringen i 

Den Dominikanske Republikk. 

Tidligere arrangementer har tatt i mot rundt 200 kjøpere fra alle hovedmarkeder. DATE 2023 vil

tilby en løsning for forhåndsbooking av møter, noe som er tidsbesparende og automatisk gir både

kjøpere og selgere en komplett agenda for arrangementet.

DATE Awards blir også feiret som en del av arrangementet, der det gis anerkjennelse til aktører

som særlig har bidratt til utvikling og vekst innen reiselivet knyttet til kategorier som; flyselskaper,

online reisebyråer, incoming agenter / DMC s og internasjonale turoperatører.

Gratis online registrering er passordbeskyttet.

Du kan be om Company ID og Password fra mercadeo@asonahores.com.

Nicolaus Copernicus' 550th jubileumsfeiring inkluderer utstillinger, foredrag og konserter. 

Sopot, en av de sentrale byene på Østersjøkysten, feirer sitt 200 års jubileum som spa-resort, og 
vil i den forbindelse  være vertskap for historiske begivenheter, konserter og kunstutstillinger. 

Besøkende kan også glede seg over Polens rike kultur, kulinariske tilbud og sightseeing, samtidig 
som de kan oppleve de spektakulære arrangementene. 

Les mer om: 

Eurogames 2023 http://ie2023.pl/en/

Euroskills https://euroskills2023.org/ 

Nicolaus Copernicus 550 Anniversary https://www.polen.travel/no

Sopot https://visit.sopot.pl/en/

about:blank
http://ie2023.pl/en/
https://www.polen.travel/no
https://visit.sopot.pl/en/


Kommende aktiviteter

Også i tiden fremover, vil det foregå mange viktige og spennende aktiviteter med

betydning for bransjen; se listen under. Det kommer også stadig nye ting til, særlig

med tanke på første halvår 2023, så følg med på bransjekalenderen.

09. mars 2023:

TOP REASONS TO VISIT FRANCE - Pressearrangement
5 partnere fra Golfe Du Morbihan, Aix en Provence, Nice, Saint Gervais Mont Blanc og 

Vendée kommer for å presentere seg.

Tid: Torsdag 09. mars 2023 kl. 16.00-19.30.

Sted: Haven, Amerikalinjen Oslo.

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

22. mars 2023:

Oppdag Litauens hemmeligheter og spennende gastronomi
Til dette arrangementet inviteres reisebransjen og media for å bli bedre kjent med Litauen generelt

og kyststrekningen i Klaipeda-området spesielt. Presentasjon, workshop med et antall litauiske

reiselivsaktører, samt fokus på smaksprøver fra det litauiske kjøkken, og med noen hyggelige

premier til deltagerne.

Tid: Onsdag 22. mars2023 kl. 16.00-20.00.

Sted: Litauens Ambassade, Dronningens gate 3, Oslo.

Påmelding: Meld deg på her

25. april 2023:

Amazing Thailand Roadshow
Tourism Thailand er tilbake I Norge med et spekter av spennende samarbeidspartnere som ønsker

å treffe norske reiselivsaktører. Her vil du finne representanter for ulike destinasjoner, samt incoming

agenter, hoteller og andre som kan tilby relevante produkter for norske reisende. Ytterligere detaljer

kommer.

Tid: Tirsdag 25. april 2023.

Sted: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo

Informasjon: rawin@tourismthailand.se

27. april 2023:

ANTOR Norway Pressetreff
Den årlige presseworkshopen er tilbake som et fast element, etter et lengre fravær under

pandemien, men med et litt endret format, der et seminar med fokus på et aktuelt tema inngår som

en del av arrangementet. Ellers inngår som vanlig en workshop, der det er mulig å treffe et antall

turistkontorer og andre partnere fra reisebransjen.

Tid: Torsdag 27. april 2023 kl. 14.00-19.00.

Sted: Høyskolen Kristiania, Oslo.

Informasjon og påmelding: arne@asbconsult.no

27. april 2023:

PARIS WORKSHOP for TUROPERATØRER/REISEBYRÅER/MICE
Endelig, Paris workshop for alle som ønsker å tilby/lære mer om storbyen i Frankrike til sine kunder.

De kommer med hele 15 partnere og her er både incomingbyråer, destinasjonen, underholdning,

hotell mm.

Tid: Torsdag 27. april 2023 kl. 16.00-19.30.

Sted: Ekebergrestauranten, Oslo.

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

https://asbconsult.no/bransjekalender/
https://www.golfedumorbihan.co.uk/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8XVP_P6sbdTUsUoFxEjXW6YBMmsx8iuj2QJ-v7G0Foc875yT4YakJ1bXX7tjBjDHZDVdnA
https://www.aixenprovencetourism.com/en/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8XVP_P6sbdTUsUoFxEjXW6YBMmsx8iuj2QJ-v7G0Foc875yT4YakJ1bXX7tjBjDHZDVdnA
https://www.explorenicecotedazur.com/en/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8XVP_P6sbdTUsUoFxEjXW6YBMmsx8iuj2QJ-v7G0Foc875yT4YakJ1bXX7tjBjDHZDVdnA
https://www.ski-saintgervais.com/en/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8XVP_P6sbdTUsUoFxEjXW6YBMmsx8iuj2QJ-v7G0Foc875yT4YakJ1bXX7tjBjDHZDVdnA
https://www.in-vendee.com/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8XVP_P6sbdTUsUoFxEjXW6YBMmsx8iuj2QJ-v7G0Foc875yT4YakJ1bXX7tjBjDHZDVdnA
mailto:sissel.dahl@atout-france.fr
https://www.eventbrite.com/e/tourism-sector-b2b-contact-event-in-oslo-tickets-564408770827
mailto:rawin@tourismthailand.se
mailto:arne@asbconsult.no
mailto:sissel.dahl@atout-france.fr


3. - 4. mai 2023:

Austrian Travel Business
Austrian Travel Business (ATB) er den største turistmessen i Østerrike, der de besøkende

kan treffe et stort antall interessante aktører. Messen arrangeres umiddelbart etter den

Østerikske Turismedagen ØTT), som gjennomføres den 2. mai.

Tid: Onsdag 3. og torsdag 4. mai 2023.

Sted: Austria Center vienna, Wien, Østerrike.

Informasjon: https://www.tourismustage.at/atb/

Påmelding: Meld deg på her

06. juni 2023:

PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR FOR TUROPERATØRER/REISEBYRÅER/MICE 

og presse
«Hele» Provence med 15 partnere kommer for å informere dere om Provence, Riviera-

området. Både incomingbyråer, destinasjonen, underholdning, hotell mm.

Tid: Tirsdag 6. juni 2023 kl. 16.30-19.30.

Sted: Franske ambassades residens, Oslo. Dette vil bli bekreftet om en liten stund.

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

29. august 2023:

ANTOR Norway Regional Workshop Stavanger
Dette årlige roadshowet har vært gjennomført med stor suksess i lang tid allerede, og hvert år

arrangeres en stor workshop med en rekke turistkontorer, flyselskaper og andre aktører og

samarbeidspartnere fra ulike land i tre norske byer, og i 2023 foregår dette i Stavanger,

Kristiansand og Oslo.

Tid: Tirsdag 29. august kl. 17.00-21.00.

Sted: Clarion Hotel Stavanger, Stavanger.

Informasjon og påmelding: arne@asbconsult.no

30. august 2023:

ANTOR Norway Regional Workshop Kristiansand
Dette årlige roadshowet har vært gjennomført med stor suksess i lang tid allerede, og hvert år

arrangeres en stor workshop med en rekke turistkontorer, flyselskaper og andre aktører og

samarbeidspartnere fra ulike land i tre norske byer, og i 2023 foregår dette i Stavanger,

Kristiansand og Oslo.

Tid: Onsdag 30. august kl. 17.00-21.00.

Sted: Thon Hotel Norge, Kristiansand.

Informasjon og påmelding: arne@asbconsult.no

31. august 2023:

ANTOR Norway Regional Workshop Oslo
Dette årlige roadshowet har vært gjennomført med stor suksess i lang tid allerede, og hvert år 

arrangeres en stor workshop med en rekke turistkontorer, flyselskaper og andre aktører og 

samarbeidspartnere fra ulike land i tre norske byer, og i 2023 foregår dette i Stavanger, 

Kristiansand og Oslo.

Tid: Torsdag 31. august kl. 17.00-21.00.

Sted: Scandic Hotel Solli, Oslo.

Informasjon og påmelding: arne@asbconsult.no

https://www.tourismustage.at/atb/
https://atb.tourismustage.at/en?utm_source=Newsletter&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=ATB23DNK
mailto:sissel.dahl@atout-france.fr
mailto:arne@asbconsult.no
mailto:arne@asbconsult.no
mailto:arne@asbconsult.no


6.– 8. november 2023:

World Travel Market
En av verdens største og viktigste årlige messearrangementer, med aktører fra det aller meste av 

verden reisedestinasjoner representert.

Tid: Mandag 6. – onsdag 8. november 2023.

Sted: ExCel, London.

Informasjon: www.wtm.com

15. november 2023:

Aviareps Nordic Roadshow
Bransjeworkshop med stort spekter av ulike aktører fra flere land.

Tid: Onsdag 15. november 2023.

Sted: tba (Oslo)

Informasjon/påmelding: nordic.roadshow@aviareps.com

11. januar 2024:

TravelMatch 2024
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 11. januar 2024 kl. 08-17(19).

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

Informasjon/påmelding: www.travelmatch.no

Følg med på oppdateringer og informasjon om nye arrangementer på

http://asbconsult.no/bransjekalender/

www.antor.no  arne@asbconsult.no  91198290

http://www.wtm.com/
mailto:nordic.roadshow@aviareps.com
http://www.travelmatch.no/
http://asbconsult.no/bransjekalender/
http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
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