Da er sommeren vel i ferd med å gå over til høst, og mange kan se tilbake på en hektisk
periode med mange reisende. Til tross for en rekke utfordringer av ulike slag, har det
vært en solid økning i trafikken, også til utlandet. Selv om sommeren er på hell, betyr
ikke det at folk slutter å reise, og mange melder om stor etterspørsel også på høsten.
Her følger derfor et lite knippe nyheter fra ulike land, med sikte på å gi både inspirasjon
og praktisk informasjon.

Sju + anbefalinger for en vellykket ferieopplevelse i Egypt
Egypt er nærmere enn mange tror, og for mange nordmenn er dette det perfekte reisemål, med
mange attraksjoner og et klima som byr på 365 soldager i året.
For alle opplevelseshungrige nordmenn, presenterer vi her kort noen anbefalinger:
1. Utforsk Rødehavet.
Her finner du et yrende liv i havet, og ideelle
forhold for snorkling. Eller du kan beundre
livet i havet fra en båt med glassbunn. Mer
enn 1.100 fiskearter finnes i Dødehavet,
mange av dem ganske fargerike, i tillegg til
vakre korallrev.
2. Reis tilbake i tid på Nilen.
I en av de tradisjonelle trebåtene, kalt
«felucca», kan du ta en tidsreise tilbake til det
antikke Egypt. Denne båttypen ble brukt
allerede i epoken med faraoene og Nilen har
gjennomgående alltid vært en viktig
ferdselsåre. Opplev en rolig og stemningsfull
kveldstur med alle lysene fra byen.
3. Nyt smakene fra det egyptiske kjøkken.
Egyptisk mat representerer et spekter av farger og smaker. Til tross for at det benyttes ulike
typer krydder, er likevel ikke maten for sterk. Her finner du et stort utvalg fersk sjømat og
tradisjonelle arabiske retter, som kosharv, falafel og mahshi. Og i tillegg et stort utvalg av
desserter, frisk frukt m.m.

4. Opplev ett av verdens syv underverker.
Egypt er verdensberømt for sine pyramider, og ved de flere tusen år gamle Giza pyramidene,
kan du oppleve historien du har lært om på skolen. Giza er også en av de syv underverkene fra
historisk tid, og den eneste som fortsatt finnes. Like i nærheten kan du også besøke
attraksjonene Sphinx og Solar Boat Museum, og selvsagt ta en tur rundt pyramidene på
kamelryggen.

5. Nyt livet på en strand eller i vannet
Sol, hygge og langstrakte strender er noe mange nordmenn setter pris på. Om det skulle bli kjedelig i
solstolen, finnes det en mengde aktiviteter langs stranda, inkludert surfing, paraseiling, kite-surfing og
vannski. I tillegg til de mange strendene, finnes det også en rekke vannparker på steder som Kairo, Sharm
El Sheikh, Hurghada og Marsa Alam, og til og med ved Giza.

6. Bli med på et Nilen-cruise
Det å seile på Nilen, gjennom den frodige Nil-dalen, er noe helt spesielt. Her kan du beskue alt fra gyldne
sandbanker og frodig landskap til historiske monumenter, som Kom Ombo og Abu Simbel. Mens du
slapper av på dekk, kan du se fiskere som er ute etter dansens fangst med sine nett, bønder som dyrker
jorda, og et yrende dyre- og fugleliv langs elva.
7. Prøv dykking, for nybegynnere og erfarne.
Om du kan tenke deg å prøve dykking, er Egypt et ideelt sted å starte. Her finner du fullt utstyrte
dykkersentra, en mengde programmer og internasjonalt sertifiserte instruktører. Resorter ved Rødehavet,
på steder som Hurghada, Sharm El-Sheikh, Marsa Alam, El Gouna og Taba er et bra utgangspunkt, både
for nybegynnere og de mer erfarne.
+ Og i tillegg finnes det mye annet, for de som er interessert i religiøse reiser, helsereiser eller andre typer
opplevelser. Glem heller ikke at du kan finne mye interessant ved å besøke steder som Luxor, Aswan og
Alexandria, samt naturligvis feriedestinasjonene Sharm El Sheikh og Hurghada.
Les mer om Egypt her

Prisdryss til Filippinene i WTA Asia; Intramuros ledende
attraksjon i 2022
Christina Garcia Frasco, leder for Department of Tourism (DOT), uttrykte stor begeistring for de
mange utmerkelsene som tilfalt Filippinene under årets utgave av World Travel Awards Asia, som
nylig ble avholdt i Vietnam.
For sjette gang ble Filippinene kåret til beste
stranddestinasjon i Asia, i hard konkurranse med
India, Indoneisa, Malaysia, Sri Lanka, Thailand og
Vietnam.
Dessuten
ble
Filippinene
kåret
til
beste
dykkerdestinasjon for fjerde år på rad, der de slo land
som Indoneisa, Malaysia og Thailand.
Men, ikke nok med det; Filippinene ble også anerkjent
i form av tittelen som beste turistattraksjon i 2022,
som ble Intramuros i Manila. Dette historiske området i
Manila, omgitt av murer, er et viktig monument over
landets historie.
Mye ble ødelagt under den 2. verdenskrig i ett av de japanske angrepene, men arbeidet med å
rekonstruere dette viktige minnesmerket har pågått siden.

Kanskje mest imponerende er det at Intramuros gikk seirende ut av kåringen i konkurranse med
verdensattraksjoner som Ankor Wat, Taj Mahal, Borobudur, Ha Long Bay og mange andre.
Og som DOT Secretary Frasco fremholder: - Filippinene står klare til å ønske deg velkommen,
enten du er tiltrukket av våre strender, vil dykke eller vil oppleve våre attraksjoner og
turistdestinasjoner!
Les mer her.

Mystiske Púca Festival er tilbake til Halloween 2022
Elskere av folklore og moro har noe å glede seg til på årets Halloween, når Púca Festival er
tilbake, fra fredag 28. til mandag 31. oktober 2022.
Som en feiring av Irland som fødestedet for Halloween, er
Puca en autentisk, oppslukende og utenomjordisk festival.

Den oppleves som livlig, morsom og moderne, samtidig som
den har sterke røtter i tradisjonen. Puca vil finne sted i
festivalsentrene Trim og Athbov i regionen Meath.
I et nært samarbeid med irske artister, historiefortellere med
solid bakgrunn og lokalsamfunnet som sådan, vil Puca
presentere noe av det beste innen moderne irsk musikk,
spektakulære opptredener og forestillinger, og dette går over tre dager og fire kvelder i den
historiske østlige delen av Irland.

Les mer om Púca Festival: https://pucafestival.com/

Nå kan du oppholde deg lenger i Thailand
Tourism Authority of Thailand (TAT) ønsker å stimulere til reiser i forkant av den kommende
høysesongen, og utvider perioden for opphold til 45 dager for turister fra land som omfattes av
unntaket fra visumskrav, noe som også gjelder Norge.
De nye reglene er gjeldende fra 1. oktober 2022, og gjelder frem til 31. mars 2023.
Les mer her: https://www.tatnews.org/2022/08/thailand-grants-visa-extension-for-tourists-tostimulate-upcoming-high-season/

Dessuten presenterer Thailand seg som et
‘Remote Worker Friendly’ land, og åpner også
for langtidsopphold for å tiltrekke seg utenlandsk
talent og ekspertise.
Dette gjør Thailand mer attraktivt som en
regional hub der utlendinger kan bo og jobbe,
ved at de tilbys et “Long Term Resident” (LTR)
visum med en rekke fordeler for innehaveren,
inkludert et 10-årig visum (kan forlenges) og
arbeidstillatelse i Thailand.

Thailand ønsker alle reisende hjertelig velkommen fra alle land, så lenge de har en
dokumentasjon i form av et vaksinepass, eller uvaksinerte med en negativ RT-PCR eller
profesjonell ATK test gjennomført innenfor 72 timer før avreise. Dokumentasjonen kan være i
form av papirutskrift eller digitalt.
Sjekking av dette vil skje periodisk på de internasjonale flyplassene I Thailand.

Tiden inne for å gjenoppdage Sentral-Europa
Om du ikke allerede har satt av datoen 21. september, begynner det virkelig å haste..! Da
gjester en rekke aktører fra Polen og tre andre land i Sentral-Europa Oslo med et spennende
konsept og mange interessante samarbeidspartnere i disse landene.

Fokuset er i stor grad på det kulinariske, i et område som dekker
fire land, med svært varierte og spennende mattradisjoner. Og
ikke minst blir det presentasjoner knyttet til øl, øltyper og
ølproduksjon, med noen muligheter for smaksprøver.
At arrangementet holdes i lokalene i M athallen (Vulkan)
understreker fokuset på mat og drikke.

På arrangementet treffer dere også et spekter av potensielle
samarbeidspartnere i regionen, både incoming agenter, hoteller,
flyselskap og andre.
Ta kontakt og meld deg på så snart som mulig, siden det allerede
er ganske fullt. M eld deg på her

Emiratet med fokus på naturopplevelser tilbake til besøkstall på
2019 nivå
Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA) kan nå annonsere sitt høyeste
besøkstall siden pandemien startet, med registrerte ankomster i første halvår 2022 som ligger på
nivå med tallene for 2019.
I denne perioden kunne Emiratene ta i mot 521.085
internasjonale og lokale besøkende, noe som
innebærer en økning på 21 % i forhold til 2021, og
bringer landet tilbake til nivået før pandemien.
Den positive utviklingen i 2022 ble forsterket av
åpningen av flere nye hoteller og resorts, inkludert
Radisson Resort Marjan Island, InterContinental
Mina Al Arab og som siste tilskudd, debuten for
Mövenpick Beach Resort Al Marjan Island.
Anerkjent og feiret for sin spesielle natur, opplevelsesbaserte produkter og autentiske
opplevelser, har Ras Al Khaimah raskt blitt en av de mest etterspurte bærekraftige
destinasjonene i Midt-Østen. Nylig ble landet også presentert som ett av Time magazine's
World's Greatest Places of 2022.
Du er velkommen til å finne mer informasjon her.
Du kan også lese mer om RAKTOPIA – Ras Al Khaimahs første Music & Wellness Festival og
HIGHLANDER’s retur til Jebel Jais!

Forleng ferien – fjernjobb fra Valle D’Aosta i Italia
Leter du etter den perfekte workation-destinasjonen i et rolig, italiensk alpemiljø? Da er
Aostadalen plassen for deg. Uansett om du kommer alene eller sammen med familie eller
kolleger, for en liten uke eller for flere måneder, finnes det gode fasiliteter og
overnattingsmuligheter der du kan flytte skrivebordet og hverdagen til denne magiske regionen.

Her kan du gå rolige fjellturer i lunsjpausen, og
puste inn frisk luft blant grønne enger etter jobb.
Aostadalen er selve hjertet i de vestre, italienske
Alpene, den grenser til Frankrike og Sveits, og
huser noen av de høyeste toppene i Europa.
Hvis du vil frigjøre sinnet og pleie inspirasjonen,
kan du ta taubanen Skyway Monte Bianco opp
for å arbeide eller studere i spesielt reserverte
rom på 2 140 eller 3 466 meters høyde i Mont
Blanc-massivet ved Courmayeur.
Sentrum i byen Aosta byr på et bredt tilbud av restauranter, vinbarer, kaféer, butikker og
håndverk-atelierer.

Mer informasjon: Bookingvalledaosta.it / lovevda.it  Italia.it
For presse: anna.andersson@enit.it
For lesere: stockholm@enit.it

Besøk Europas geografiske senter; Litauen
Litauen – det geografiske senter i Europa, ligger på den andre siden av Østersjøen, og er bare
noen få timers flytid unna fra andre hovedsteder. Landet kan også lett nås med bil, tog eller båt.
Omtrent 33 % av landet er dekket av skogsområder, og her finner du også sprudlende urbane
metropoler, som allerede har blitt favorittdestinasjoner for mange reisende.

Du bør sikre deg at du får besøkt disse høydepunktene:
▪ Den barokkpregede gamlebyen i hovedstaden Vilnius, som har UNESCO status.
▪ Middelalderslottet beliggende på en øy midt i innsjøen ved Trakai.
▪ Kaunas – European Capital of Culture 2022. Fra den middelalderpregede gamlebyen til
moderne arkitektur, også nominert til UNESCO Heritage status.
▪ Sjarmerende livsstil langs kysten med bindingsverkshus i havnebyen Klaipėda
▪ Et pittoresk landskap med sanddynene ved
Curonian Spit, ofte kalt Østersjøens Sahara,
også det på UNESCO sin liste.

▪ Verdens eneste Hill of Crosses, et unikt sted
der du kan beundre mesterverkene fra
litauisk kors-kunst – anerkjent som UNESCO
heritage.
Flere ideer til din reise finner du her:
https://www.lithuania.travel/en/

Vær aktiv i Kroatia
Oktober er det perfekte tidspunktet for aktiv ferie i Kroatia, og den beste måten å få en
sightseeing til de mest attraktive stedene er ved å delta i Dalmacija Ultra Trail.
Fem fjell - Biokovo, Mosor, Omiška
Dinara, Primorska Kosa, Kozjak, tre
elver - Cetina, Žrnovnica, Jadro,
historiske og kulturelle perler som
Fortica og Klis festninger, så vel som
restene av den eldgamle byen
Salona… Alt dette kan du oppleve på
en strekning av løpet som foregår fra
14. – 16. oktober.

Mens du følger løypa til Dalmacija Ultra Trail, gjennomfører du også en reise i tid. Du starter løpet
med et skudd fra piratenes gevær, reiser gjennom den klassiske epoken, opplever kamper ved
gamle festninger, passerer gjennom landsbyer etterlatt av kroatiske bønder, nyter den
dalmatiske fjellheimen, samtidig som du har flott utsikt over sjøen, elver og daler.
Hovedbasen for arrangementet er byen Omiš. Berømt for sitt historiske sjørøveri, og i dag et
senter for opplevelsesturisme, med elven og dalen Cerina, kajakk, rafting, kanopadling,
hundrevis av fjellstier og klatremuligheter, paragliding etc..
https://dalmacijaultratrail.com/

Watch on YouTube

Også Latvia har et spennende matprodukt
Når det er snakk om “gastronomisk turisme”, er kanskje ikke alltid Latvia det første som faller
deg inn? Men, om du graver litt dypere, er det faktisk veldig mye å utforske.
Og her snakker vi om å grave i bokstavelig
forstand, for i latvisk gastronomi er det
faktisk rotfruktene som plasserer seg helt
på toppen.
Dette er også noe du kan observere,
spesielt i innhøstingsperioden om høsten,
da de mange smaksvariantene som er
typiske for Latvia våkner til liv.

Dette er tiden for innhøsting i Latvia, når
bøndene kan feire at deres harde arbeid på
våren bærer frukter, og gir et spekter av
kulinariske opplevelser som resultat.
Det finnes en rekke restauranter i Latvia som bringer latviske mattradisjoner til et helt nytt nivå!
Maten på disse stedene er ikke bare unik – den vil også bidra til en dypere innsikt i det som er et
større bilde av hva Latvia kan tilby når det gjelder sitt nasjonale kjøkken.
Lær mer om det latviske kjøkken her https://www.latvia.travel/en/eat-and-drink

Spania på jakt etter foto-entusiaster
PHotoEspaña er en internasjonal fotofestival med internasjonal anerkjennelse innen visuell kunst,
og den har vært avholdt årlig i Spania i 25 år.
Hvert år har festivalen et eget tema, med fokus på
det som til enhver tid har spesiell interesse for
samfunnet. Mer enn 600 utstillinger har vært avholdt
så langt.
Dette året, i anledning av 25 års jubileet, har
PhotoEspaña, i samarbeid med Turespaña, lansert
prosjektet “Spain; Portrait of a country”.
Ved å ta utgangspunkt i en dag i 1987 som preget
Spania sin historie, mobiliseres hele samfunnet til å
portrettere dagliglivet i landet. Arrangøren har I den
forbindelse lansert en konkurranse for å rekruttere
ambassadører som kan presentere rikdommen og
mangfoldet som finnes når man ferdes på kryss og
tvers i Spania.

Image by Alicia Mata
@aliciamatafotografia

Du kan bli en av de 19 vinnerne av 500 Euro, og som
også har gleden av å få sitt arbeid publisert i en egen
bok sammen med et utvalg profesjonelle fotografer.
Les mer på www.phe.es

Malta innspillingssted for den nye filmen Jurassic World:
Dominion
I juni hadde den siste filmen i Jurassic World-trilogien premiere over hele verden. Deler av filmen
ble spilt inn på Malta, nærmere bestemt i byene Valletta, Birgu, Pembroke og Mellieha.

Du får til og med se et glimt av Valletta i
traileren, der Chris Pratt kjører motorsykkel og
blir jaget av dinosaurer. Et pustfrarøvende nytt
eventyr avslutter den nye trilogien, hvor gamle
kjente fjes dukker opp. I siste kapittel smeltes
universet sammen med Jurassic Park-serien,
og fansen vil få et gjensyn med ikoniske
karakterer som Alan Grant (Sam Neill), Ellie
Sattler (Laura Dern) og Ian Malcolm (Jeff
Goldblum).
Dette er ikke første gang Maltas unike landskap og historiske byer er blitt brukt som bakteppe for
store Hollywood-produksjoner. Blant annet har Mdinan, Maltas tidligere hovedstad, vært å se i
Game of Thrones, mens scener fra Gladiator og Troy er spilt inn i Fort Ricasoli, med utsikt over
Valletta.
Hvis du vil ha mer informasjon om Malta på TV og film, kan du se her:
www.visitmalta.com/en/filming-locations

Bli med på France Outdoor Workshop i Oslo
Flere franske partnere kommer på vårt årlige France Outdoor Workshop i Oslo for å snakke om
bærekraftige og aktive ferier, kick offs eller insentivreiser hvor aktiviteter er inkludert.
France Outdoor er en B2B Workshop i Oslo
29.september, med deltakelse fra ikke mindre
enn 15 franske partnere.
Du vil kunne møte franske destinasjoner som
vil gi deg inspirasjon og informasjon for
fremtidige turer nær naturen.
Kom og hør om alle deres spennende
aktiviteter, som sykling, MTB, fotturer, SUP,
rafting, yoga, ski og selvfølgelig mye mer.
Les om alle deltagerne her og meld deg gjerne på her eller til sissel.dahl@atout-france.fr
Det er få plasser igjen så vennligst vær raske med å ta kontakt.

Reisenyheter fra Tsjekkia
▪ Fra og med vinterprogrammet, vil det tyske flyselskapet Eurowings utvide sitt tilbud på
direkteflyvninger fra den tsjekkiske hovedstaden til fire destinasjoner, inkludert ruten Oslo –
Praha. Den nye ruten vil operere fire ganger i uken, på mandag, onsdag, fredag og søndag.
▪ Praha sine high-end overnattingstilbud
har fått en oppgradering. Hyatt har åpnet
sitt første hotell i Tsjekkia, med innvielsen
av 5* Andaz Prague. Det 176 rom store
hotellet, ligger ved Senovazne Square. I
august åpnet Julius Prague for turister, og
dette er det første reiselivsprosjektet i regi
av House of Julius Meinl gruppen i den
tsjekkiske hovedstaden.

▪ En interaktiv Pilsner Urquell utstilling skal åpne neste år i Praha ved Wenceslas Square. Her vil
besøkende få anledning til å lære mer om historien bak Pilsner ølet og kunne besøke den
multifunksjonelle ølhallen.
Mer reiseinformasjon finner du her:
https://www.linkedin.com/company/czechtourism-scandinavia-and-finland/

Saudi Arabia; et nytt, spennende og variert reisemål
Saudi Arabia er meget mer enn du
kanskje tror. Oppdag essensen av
Saudi, en blanding av globalt mangfold.

Du kan utforske berginskripsjoner og
arkeologiske byer som dateres tilbake til
mer enn 10 000 år.
I dag er Saudi et stolt hjemsted for flere
kulturarvsteder registrert på Unescos
verdensarvliste.

Årets sesonger byr på en distinkt
saudisk opplevelse.
Enten du velger å klatre til toppen av det høyeste fjellet, 3000 meter over havet, dykke ned i de
magiske underverkene til korallene og det marine livet i Rødehavet eller krysse den største
palmeoasen i verden med mer enn 2,5 millioner palmer, alle disse spennende opplevelsene, og
mer kan du oppleve i Saudi Arabia.
Saudi Arabia har åpnet kontor i København som betjener hele Norden.
Ta kontakt med Line Pedersen, +45 3150 0343 eller line@unitedspiritnordic.com

Les mer: https://www.visitsaudi.com/en

Sarajevo; lokal og unik matkultur i historiske omgivelser
Sarajevo er byen hvor øst møter vest.
Byen er klemt ned i en smal dal og på
alle sider er byen omgitt av skogkledde
fjell. Sarajevo Insider er spesialist på
Sarajevo sjekk ut mer her:
https://www.sarajevoinsider.com/
Sarajevo er todelt, på den ene sitter folk og tar seg en lokal øl på en kafe, mens på den andre
siden er det ikke en dråpe alkohol å oppdrive, her går det i Bosnisk kaffe og vannpipe. Dette er
en by preget av gode mennesker og hyggelig atmosfære, med et mangfold av etniske grupper,
religioner og kulturer som har preget byen, både i krig og fredstid.
I byens hjerte venter en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme og er du førstereis til denne
byen, er en vandring i matveien med Sarajevo Insider å anbefale. Prosjektet «Gastro
Experience» er en ny turistrute, som tar de besøkende med til steder de ellers ikke ville funnet,
med tradisjonsrikt kjøkken, som gir en opplevelse av dagliglivet i Bosnia og Herzegovina.

Les mer: https://www.sarajevoinsider.com/tour/ultimate-gastro-experience/

Nytt initiativ fremhever bærekraftige utflukter
Nå er det lettere å finne bærekraftige reiseopplevelser i Portugal. Initiativet «100% responsible»
fokuserer på bærekraftige opplevelser på sykkel og til fots.

På denne måten kan du finne guidede
sykkelturer og vandreruter i noen av Portugals
naturskjønne områder.
For å bli en del av «100% responsible»programmet må du som bedrift leve opp til 7 av
11 bærekraftige standarder – inkludert for
eksempel bruk av resirkulerbare materialer,
lokale produkter og transportmidler med lavt
CO2-utslipp,
samt
initiativer
vedrørende
samfunnsansvar og CO2-kompensasjon.
https://portuguesetrails.com/en/programmes

Øyhopping i Estland
For nordmenn som er på jakt etter en alternativ
øyhoppeferie, bør Estland være neste land på
listen. Med 2222 øyer er det baltiske reisemålet
perfekt for besøkende som ønsker å nyte det
beste av havet, naturen og gamle tradisjoner.
Fra det luksuriøse velværet på Saaremaa til
sjøfartssamfunnet Kihnu er Estlands øyer et
perfekt sted for å utforske og slappe av, også om
høsten.

Finn mer informasjon her.

Royal Museum of Fine Arts gjenåpner i Antwerpen
24. september 2022 åpner Royal Museum of
Fine Arts Antwerpen (KMSKA) dørene for
publikum igjen, etter å ha vært gjennom en
omfattende ombygging og utvidelse de siste ti
årene. Kunstsamlingen har også fått en
ansiktsløftning, og om noen måneder kan
mesterverkene igjen oppleves på museet.
Her kan gjestene beundre kunst fra sju tiår i nye
og moderne rammer. Billettsalget starter i mars,
seks måneder før åpningen. Her kan du både
kjøpe enkeltbilletter og reservere for grupper.

https://kmska.be/en

Kommende aktiviteter
Vi er igjen i stand til å møtes i større grad, selv om også de digitale møteplassene
har fått sin plass i vår hverdag. Uansett ser vi en klar økning i aktiviteten i bransjen,
og flere arrangementer er under planlegging. Her er noen av de som allerede er
planlagt og annonsert:
21. september 2022:
Discover Central Europe B2B Workshop
Bransjeworkshop med utvalgte deltagere fra Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.
Tid: Onsdag september 21. 2022 kl. 16.30
Sted: Vulkan Matsal, Oslo
Informasjon: Malgorzata.HUDYMA@pot.gov.pl
Påmelding: Registrer her

29. september 2022:
France Outdoor
Workshop for turoperatører innen aktive reiser, med deltagende partnere fra store
deler av Frankrike.
Tid: Torsdag 29. september 2022.
Sted: TBA (Oslo).
Informasjon/påmelding: sissel.dahl@atout-france.fr
7. – 9. november 2022:
World Travel Market
En av de største og viktigste internasjonale reiselivsmessene, med et bredt spekter
av utstillere og et omfattende program av møter og seminarer.
Tid: Mandag 7. – onsdag 9. november 2022
Sted: ExCel, London
Informasjon: www.expobeds.com/event/world-travel-market
17. november 2022:
France Excellence
Workshop for operatører/aktører innen MICE og High end markedet, med Paris
som partner.
Tid: Torsdag 17. november 2022.
Sted: TBA (Oslo).
Informasjon/påmelding: sissel.dahl@atout-france.fr

12. januar 2023:
TravelMatch 2023
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 12. januar 2023 kl. 08-17(19).
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gt. 21, Oslo.
Informasjon/påmelding: www.travelmatch.no

13. – 15. januar 2023
Utforsk Verden / TravelXpo
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: 13. – 15. januar 2023.
Sted: Telenor Arena.
Informasjon: www.utforsk-verden.no
19 – 22. januar 2023:
Matka Nordic Travel Fair
Nordens største reiselivsmesse finner sted hvert år i Finland, selv om også dette
arrangementet har vært offer for pandemien, og derfor ikke har vært avholdt
fysisk på flere år.
Tid: Torsdag 19. – søndag 22. januar 2023
Sted: Messukeskus, Helsinki
Informasjon: https://matka.messukeskus.com
24. – 26. februar 2023:
Ferie for Alle
Den populære reiselivsmessen holdes årlig i Danmark, og etter en restart i 2022,
er arrangementet tilbake i full skala i 2023.
Tid: Fredag 24. – søndag 26. februar 2023
Sted: Messecenter Herning
Informasjon: https://www.ferieforalle.dk

8. – 12. mars 2023:
ITB Berlin
Dette er en av årets viktigste bransjearrangementer, som nå endelig er tilbake i
fysisk form, med et stort spekter av utstillere, fagbesøkende og publikum, med det
meste av verden presentert, samt et omfattende fag- og konferanseprogram.
Tid: Onsdag 8. – søndag 12. Mars 2023
Sted: Messe Berlin
Informasjon: https://www.itb.com/

Følg med på oppdateringer og informasjon om nye arrangementer på
http://asbconsult.no/bransjekalender/

www.antor.no  arne@asbconsult.no  91198290

