Da er både reiselysten og reisemulighetene tilbake for fullt, og mange gleder seg til
kommende turer, både i sommerferien og senere! Da er også tiden inne for å supplere
med litt informasjon om spennende reisemål, aktiviteter og begivenheter, slik at det er
mulig å planlegge hyggelige og inspirerende ferieopplevelser.
Her følger derfor et lite knippe nyheter fra ulike land, med fokus både på inspirasjon og
praktisk informasjon.

Monaco fortsetter å overraske de besøkende med
bærekraftige aktiviteter
Monaco bidrar med å hjelpe event-arrangører i arbeidet med å finne bærekraftige løsninger og
initiativ når de besøker landet.
Myndighetene tar sikte på å redusere utslippet av
miljøgasser med 55 % innen 2030, og sikter mot å
være karbonnøytrale innen 2050.
Dokumentet «Monaco
White Paper
on
sustainable tourism» ble presentert i fjor, for å
definere en sterk og konkret strategi i tråd med
FN´s miljømål og de nasjonale myndighetenes
«Energy Transition Targets».
En av Monaco sine store fortrinn, er størrelsen på 2 km2, noe som gjør at det meste er i
gangavstand; både konferansesentra, hoteller og opplevelsestilbud. Det finnes også et
omfattende tilbud av miljøvennlige transporttilbud, fra offentlige busser drevet av Diester,
elektriske sykler organisert av Monabike, til den 100% elektriske bildelingstjenesten Mobee, og
en vanndrevet buss basert på solenergi som forbinder Monaco-ville med Casino de Monte Carlo.

20 % av arealet er dekket av grønne områder, inkludert 933 fredede trær. Monaco har tre
kystområder som er beskyttet, inkludert et marint reservat knyttet til forskning og utdanning,
samt et unikt Oceanografisk museum for å kunne lære om vitenskapelige oppdagelser og
bevaring av havområdet.
88 % av hotellkapasiteten i Monaco er miljøsertifisert gjennom Green Globe, Green Key & Planet
21, og dette utgjør totalt 2.202 miljøsertifiserte gjesterom. Grimaldi Forum Monaco (Culture &
Convention Centre) får 100 % av sin energi fra fornybare kilder. Det er den ledende produsenten
av solenergi i landet med sine 2.500 m2 med solcellepaneler på taket av bygningen.

Finn ut mer om bærekraftig utvikling i Monaco: https://youtu.be/sCFlFEgHKco

Nytt skjelvende museum i Belém i Lisboa
8. mai får Lisboa et helt nytt museum - med det avslørende navnet Quake. Her kan
besøkende reise tilbake i tid til 1. november 1755. Denne dagen ble Lisboa rammet av et
voldsomt jordskjelv - og deretter en tsunami, noe som er svært sjelden i Europa.
Jordskjelvet og tsunamien endret en stor del
av Lisboa og har dermed hatt stor betydning
for hvordan byen ser ut i dag. Det er anslått
at Portugal ble truffet av 10-15 meter høye
bølger, men også England, Frankrike, Brasil,
Canada og Karibia merket tsunamien den
gangen.

Det nye interaktive museet, som ligger i det
historiske distriktet Belém, kombinerer
historie, vitenskap og interaktive elementer. Her er det blant annet en jordskjelvsimulator
som gjenskaper følelsen av jordskjelvet i 1755.
Adgang til museet koster fra 21 EUR for voksne når de kjøpes på nett.
https://lisbonquake.com/

Verdens lengste Skywalk åpnet i Tsjekkia
En rekordlang hengebro ble åpnet den 13. mai i den nordøstlige delen av Tsjekkia,
mellom toppene i Kralicky Snezsik fjellet, og den tilbyr en fantastisk utsikt for vandrere i
fjellet.

Skybridge 721 er nå verdens lengste
hengebro, og den strekker seg over 721
meter mellom to fjellrygger. Brua ligger i
nærheten av feriestedet Dolni Morava, og
den krysser Mlynicke udoli dalen med en
høyde på opptil 95 meter.
Den offisielle innvielsen fant sted den 13.
mai – akkurat i tide for vandringssesongen i
fjellet.
Denne brua ble bygget nær den eksisterende Skywalk, en 55 meter høy utsiktsplattform,
der du kan ta turen ned igjen på en sklie som strekker seg over ca. 100 meter.
Vintersportsstedet og vandrerdestinasjonen Dolni Morava ligger ca. 200 km øst for
Praha, nær den polske grensen.
Informasjonskilde: https://www.visitczechrepublic.com/en-US/B2B/Scandinavia/Press-and-Media

Filippinene vertskap for vellykket internasjonalt WTTC
arrangement
Filippinene har på en vellykket måte gjennomført verdens mest prestisjefylte
turismekongress med mer enn tusen delegater fra mer enn femti land. Media,
beslutningstagere fra statlige turistorganisasjoner, representanter for flyselskap,
reisebyrå, hotell, transport, globale distribusjonsnettverk, underholdning, destinasjoner
med flere, deltok.
Arrangementet foregikk i Pasay City i perioden 20 . – 22. april, med det Filippinske
turistdepartementet og turistminister Bernadette Romulu-Puyat som vertskap. Det var
21. gang at World Travel & Tourism Council (WTTC) Global Summit ble gjennomført.
Ytterligere ti tusen deltok virtuelt på den årlige
begivenheten, som har hatt et opphold under
pandemien, men som i år var tilbake nesten for
fullt.

Arrangementet var et viktig element i arbeidet
med å styrke fokuset på utvikling innen
turistsektoren igjen, og fra 1. april 2022 ønskes
besøkende igjen velkomne til Filippinene uten
krav til testing eller karantene ved ankomst for
fullvaksinerte.
Fra venstre til høyre: WTTC CEO and President Julia
Simpson, Philippines Department of Tourism Sec Berna
Romulo Puyat and WTTC Chair Arnold Donald

For mer inspirasjon og informasjon om Filippinene
som reisemål, se her: https://philippines.travel/

Musikkfestivalen Positivus i Latvias hovedstad - Riga
Positivus er en årlig musikkfestival i Latvia som samler tusenvis av besøkende hvert år og
som tilbyr et spekter av forestillinger med både verdenskjente artister og unge og mindre
kjente musikertalenter.
Og i år starter på en måte en ny era i
festivalens historie – for første gang
arrangeres Positivus i Riga, hovedstaden og
Latvia`s største by på den 15. og 16. juli.
Denne festivalen tilbyr de besøkende et stort
antall varierte og spennende forestillinger,
massevis av underholdningsmuligheter og
en livlig atmosfære, noe som gir deltagerne
en uforglemmelig opplevelse.
I tillegg til spennende musikkopplevelser, kan festivalgjengerne også glede seg over en
rekke andre aktiviteter gjennom hele festivalen.
Billetter til festivalen kan kjøpes her: https://www.positivusfestival.com
Følg Positivus på Facebook: https://www.facebook.com/PositivusFestival

Sett av datoen for Amazing Thailand New Chapters Road
Show i august 2022
Marker kalenderen din for datoene 23.-24. august 2022, da vi arrangerer Amazing
Thailand New Chapters Road Show. Omtrent 20 hotellrepresentanter fra store deler av
Thailand, samt et antall agenter/DMC´s kommer da for å presentere seg og sitt produkt.

Disse deltar på arrangementer for den
nordiske og baltiske reiselivsnæringen i
Danmark og Sverige, der også våre norske
samarbeidspartnere er velkomne.
23. august 2022 : København

Radisson Blu Scandinavia Hotel Copenhagen

24. august 2022 : Stockholm
Sheraton Stockholm Hotel
Phangam beach

For detaljer og invitasjon, se: https://virtualmart.tourismthailand.org/event/detail?order=27
(informasjonen oppdateres fortløpende)

Stort potensial i Bosnia Herzegovina
Bosnia Herzegovina, det hjerteformede landet med det store hjertet, ønsker seg flere besøkende
fra Norge og ønsker å knytte kontakter med norske reiselivsaktører. Landet har utrolig mye å by
på, fra spennende historiske byer, mat og vin, til høye fjell perfekt for aktive reiser. Fra
nabolandene Kroatia og Montenegro er det kort vei over grensen til landet som fortsatt er
uoppdaget, har et lavt prisnivå og som er rikt på historie, kultur- og flotte
naturopplevelser. Vinturisme er i vinden og i området rundt Mostar og Trebinje finnes det
naturskjønne vinruter og hyggelige vingårder.
Mostar er den mest besøkte byen i landet hvor broen Stari
Most er et av de viktigste historiske minnesmerkene i hele
Bosnia-Hercegovina. Broen som er på UNESCOs
verdensarvliste har en spesiell plass i hjertene til
profesjonelle stupere, da det er knyttet en stupe-tradisjon
til broa som strekker seg 450 år tilbake i tid. Hvert
år arrangeres en stupekonkurranse fra Stari Most, i år
finner denne sted 27 august. Året rundt hoppes det
fra broen til stor underholdning for besøkende.

I august, mellom 12. og 19., finner den 28. Film Festivalen i
Sarajevo sted. Festivalen er den fremste og største
i Sørøst-Europa og en av de største filmfestivalene i Europa
som tiltrekker seg internasjonale og nasjonale kjendiser
hvert år.
For mer informasjon og for å komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere i Bosnia
Herzegovina, kontakt Merete Moen, merete@worldwithasuitcase.com

Oppdag det landlige Kroatia!
Selv om Kroatia er anerkjent for sine middelhavsdestinasjoner som feriesteder om sommeren, er
også ferie på landsbygda i Kroatia – kalt Seoski Tourism, veldig spennende, og her blir du tilbudt
autentiske og tradisjonsrike opplevelser. Seoski Tourism kan oversettes med landsbyturisme eller
gårdsturisme, og er nettopp det – familiegårder som tilbyr ferieopplevelser.
Dette representerer noen av de mest
hjemmekoselige overnattingsopplevelsene
du kan få i Kroatia. Her tilbys syns- og
lydopplevelser, samt smaker og lukter du
ikke finner andre steder.

Denne type opphold har lenge vært
ettertraktet blant lokale besøkende, på
weekend- eller ferieopphold utenom
høysesongen om sommeren. Men, i
økende grad er også disse autentiske
opplevelsene i ferd med å bli oppdaget av
de internasjonale gjestene.
Foto: Plitvice Holiday Resort

I disse delene av landet kan du dessuten besøke åtte nasjonalparker, tolv naturparker, samt
minst et dusin fornøyelsesparker og adrenalinfremkallende opplevelsestilbud. Her finner du også
en rekke private overnattingsalternativer som tilbyr de besøkende en spesiell opplevelse i
kroatiske landsbyer.
Over hele landet blir denne type tilbud modernisert og utviklet, med elementer som sunn og
hjemmelaget mat, glemte smaker, uberørt natur, frisk luft, rekreasjon og utforsking av det
ukjente. Her er fokuset på bevaring og tradisjon, med sikte på å tilby alle generasjoner et sunt liv.
Les mer om Kroatias innlandsturisme på: https://croatia.hr/en-gb/rural-tourism/living-like-a-local
YouTube: https://bit.ly/3wL6eJo

Utforsk Spania fra togsetet
Spania satser på bærekraftig turisme som aldri før. Opplevelsene står i kø, og det spanske
jernbaneselskapet RENFE står i spissen for flere av disse. Luksustogene Transcantabrico og Al
Andalus er tilbake for fullt.

Togene oser av nostalgi og sjarm fra ekspresstogenes tid og byr på noe av det ypperste man
kan oppleve på verdensbasis av feriereiser på skinner. Togene tar deg med til noen av de
vakreste perlene i spansk geografi, og på få dager får man oppleve det beste områdene har å by
på både innenfor kunst, kultur, natur og ikke minst gastronomi.

La Robla Express- Pilegrimstoget- er et annet. Av litt enklere standard, men likevel en opplevelse
for livet. På en seks dagers tur blir man tatt med langs hele pilegrimsruten i nord, og turen
kombinerer vandring med utflukter hele veien frem til Santiago de Compostela- et av de viktigste
pilegrimsmålene i Europa. Ellers kan RENFE friste med vintog, som tar deg med til noen av de
mest kjente vindistriktene i landet, eller hva med vindmølle-toget som tar deg med til de kjente
vindmøllene udødeliggjort i boken om Don Quijote av la Mancha? Nysgjerrig?
Les mer her da vel! https://www.renfe.com/es/en/experiences/luxury-journeys

Det er igjen tid for store kulturarrangementer utendørs!
Berømte festivaler og konserter, unike gjenskapninger og historiske forestillinger, utrolige
lysshow og spektakulære utstillinger, messer og internasjonale kulturelle begivenheter. Alt
dette finner sted i Polen, et land i hjertet av Europa med en fascinerende historie, rik
kulturarv og mangfoldige tradisjoner.
Etter en pause på to år, forårsaket av COVID19-pandemien, vender de svært etterlengtede
utendørs Chopin-kons ertene tilbake til Royal
Łazienki Park på søndager! Polens største
historiske begivenhet er den berømte
gjeninnføringen av slaget ved Grunwald, som
trekker til seg titusenvis av tilskuere fra Polen
og hele verden hvert år.
Ta en tur tilbake i tid til middelalderen under
Grunwald-dagene. Slaget ved Grunwald fant
sted 15. juli 1410, da hærer ledet av den
polske kongen, Władysław II Jagiełło, slo de
teutoniske ridderne. Årets gjeninnføring av
slaget ved Grunwald finner sted 13.-17. juli.

Open’er-festivalen, som arrangeres årlig i den nordlige byen Gdynia ved Østersjøen, er den
største utendørs musikk- og scenekunstfestivalen i Polen og utvikler stadig sitt rykte for hvert
år. Det foregår mer enn 120 opptredener på de syv scenene i løpet av Open'er-festivalen,
og mange kjente artister har dukket opp her siden festivalen startet. Årets festival finner sted
29.06.- 02.07.
Jødisk kulturfestival i Krakow er den største presentasjo nen av s amtidskultur skapt av
jødene i Israel og hele diaspora-samf unnet. Festivalen presenterer mangfoldet og
skjønnheten i den jødiske kulturen fra hele verden. Hvert år har festivalen nesten 300
arrangementer i løpet av 10 dager. 30 000 deltakere fra mange land over hele kloden deltar
i workshops, foredrag, diskusjoner, guidede turer, og selvfølgelig i ulike musikalske
arrangementer.
Årets festival finner sted 24.06 – 03.07.2022.
Les mer her: https://www.polen.travel/no/besok-polen/kultur

Velkommen tilbake til nye franske opplevelser
Frankrike er klare for å motta nordmenn og er veldig fornøyd med de nye direktelinjene som er
satt opp for sommersesongen. Se f.eks. middelhavsbyen Nice med avganger fra 5 norske byer:
• Nice
o Oslo: Norwegian, SAS, Flyr
o Bergen: Norwegian, Widerø, Flyr
o Stavanger: Norwegian, SAS, Flyr
o Trondheim: Norwegian
o Sandefjord: Widerø

• Bo rdeaux
o Oslo: Norwegian
• M o ntpellier
o Oslo: Flyr

• PARIS CDG
o Oslo: Norwegian, SAS, Air France, Flyr
o Bergen: Norwegian, Air France, Flyr
• Paris OrY
o Bergen: Vueling

• (Geneva)
o Oslo: Norwegian
Passez- des bonnes vacances! God ferie !
Finn ut mer om mulighetene på: www.france.fr l www.atout-france.fr

En fest for alle seilere på British Virgin Islands
Hvert år tiltrekkes både profesjonelle og amatørbesetninger fra hele verden til Race
Village på Nanny Cay på Tortola for å delta på den tre dager lange seilingsfesten. BVI
Spring Regatta er en del av hele den karibiske løpskalenderen.
Datoen bestemmes flere år i forveien. På den
måten er det enkelt for folk å planlegge
turene og kampanjene sine. Mange båter
kommer fra den andre siden av verden.
Antall deltakende båter er vanligvis mellom
75-100 stykker.
Hvis du vil vite mer om BVI som turistmål og
seilingsdestinasjon, er det mye informasjon
på www.bvitourism.com.
Mer om BVI Spring Regatta finner du på bvispringregatta.org

Ny 110 km turvei i belgisk nasjonalpark
Kempen National Park, som ligger i Flandern nord i Belgia, har nettopp lagt en ny 110 km lang
turvei til rutenettverket sitt, som nå består av 440 km turstier.
På den nye turveien, The National Park Train, er man
innom heier, myrer, store vann, sanddyner og frodig
skog – og det er sju stigninger underveis. Den 12 000
hektar store Kempen National Park er Belgias eneste
nasjonalpark.
Nasjonalparken har i dag 51 sirkulære vandreruter på
3–14 km som kan kombineres på ulike måter, avhengig
av hvor langt man ønsker å gå.
Foto: © Peter Baas

På nasjonalparkens nettsider kan du planlegge din egen turvei. Her finner du også et kart over
parken som viser de ni portene inn til parken. Den nye turveien feires med en turfestival 3.–6. juni
2022. Fra 7. juni er nasjonalparken og den nye turveien åpen for alle.
Den vakre naturen i Kempen National Park kan også utforskes på sykkel eller på hesteryggen. Du
kan leie sykkel fra påske til september på den tidligere togstasjonen As, som med sitt høye tårn er
lett å få øye på. Herfra er det flere mulige sykkelruter, blant annet en vakker rute på 58 km.
Har du ikke egen bil, kan du ta både buss og tog til parken.
https://www.nationaalparkhogekempen.be/en

Økt fokus på bærekraftig og balansert turisme i Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah Tourism Development Authority fremstår som pionerer i arbeidet med et nytt
fokus på bærekraftig utvikling og balansert turisme. Under det altomfattende begrepet Balanced
Tourism, har myndighetene jobbet med å utvikle og tilpasse turismen i UAE, ved å plassere alle
former for bærekraftig utvikling (miljø, kultur, bevaring og livskvalitet) i sentrum for alle
investerings- og utviklingsstrategier.
Ved å gå konkret inn i problemstillinger som omgivelser,
“overturisme” (inkludert overutvikling), trengsel på
historiske og andre attraksjoner, ødeleggelse av miljø og
den unike naturen, har man tatt sikte på å hindre
negative effekter av turismen.
På denne måten vil man utvikle en destinasjon som
svarer på dagens krav fra den ansvarlige reisende.
Balanced Tourism følger etter at myndighetene i september 2021 annonserte sin Sustainable
Tourism Development Strategy, der hensikten er å sikre at Emiratenes langsiktige utvikling og
vekst skal følge de fire hovedpillarene; bærekraftig utvikling, kulturell bevaring, målrettede
attraksjoner og lokalsamfunn med livskvalitet.

For å lese mer, kan du besøke: www.visitrasalkhaimah.com/atm
YouTube: Live your moments in Ras Al Khaimah

Vennlige Colombia ønsker deg velkommen for å utforske autentisk
mangfold
Colombia er kjent for sitt mangfold! Landet har et enormt spekter av ulike landskap,
biologisk mangfold og termiske nivåer repres entert i sine fantastiske regio ner;
Stillehavsområdet, Amazonas og Orinoco, massivet, østre del av Andes, vestre Andes og
ikke minst Karibbien.
Hver av disse regionene er helt unike og har så
spesielle attraksjoner at opplevelsen ved å
besøke Colombia er nesten som å besøke s eks
ulike land.

Og det er på ingen måte alt! Det landet vårt er
aller mest kjent for, er vår befolkning. Landet
fremstår som noe av det mest gjestfrie du kan
oppleve, uansett hvor du reiser i Colombia.
Overalt vil du føle varmen fra våre innbyggere
som ønsker deg velkommen med et smil og en
åpen dør. Variasjonen og mangfoldet i klima og
landskap, i tillegg til vennligheten blant
lokalbefolkningen, gjør landet til et ideelt reisemål
for de som er ute etter uforglemmelige
opplevelser.

Finn ut mer her: https://colombia.travel/en

Visit Estonia har utnevnt ny samarbeidspartner/representant i
Norge
Visit Estonia har nylig utnevnt Related som sin samarbeidspartner og representant i
Norge. Hold øye med en mengde inspirerende møter og arrangementer rundt omkring i
Norge de neste månedene, både for reisebransjen og media.
Ikke nøl med å ta kontakt hvis du er
interessert i å promotere Estland, vil
gjennomføre fam trips, trenger informasjon,
bilder og generell produktkunnskap om
denne destinasjonen.
Ta i så fall kontakt med Jens Juliussen hos
Related på jej@related.dk.
Hold deg oppdatert på de siste nyeheter
her: www.visitestonia.com

Spis Michelin-mat på middelhavsøya Malta
Nylig kom Michelin med sin spiseguide for middelhavsøya Malta, og i år er ikke mindre
enn 30 restauranter med i guiden. Til sammen har øya fem restauranter med Michelinstjerne og fire restauranter med Bib Gourmand-utmerkelse.
Av de fem restaurantene som har beholdt sin
Michelin-stjerne, ligger tre i hovedstaden
Valletta. Dette er restaurantene Under Grain,
Noni og ION – The Harbor. De to andre, De
Mondion og Bahia, ligger i henholdsvis
Mdina og Balzan.
I år har en ny restaurant sluttet seg til
gruppen av restauranter med Bib Gourmand:
Under Grains lillesøster, Grain Street, som
med sitt sosiale spisekonsept i år er
anerkjent med den spesielle utmerkelsen.

De tre resterende restaurantene – Terrone i Birgu, Rubino i Valletta og Commando i
Mellieha – har tidligere hatt Bib Gourmand-prisen og har altså lykkes med å beholde
anerkjennelsen.
www.visitmalta.com

Tyskland rundt for hundre kroner
Denne sommeren ønsker den tyske regjeringen å oppmuntre lokale innbyggere og
utenlandske turister til å reise rundt i landet med regional, offentlig transport. Gjester kan
kjøpe en «9 Euro-billett» og kjøre ubegrenset i en måned med all offentlig, lokal og
regional transport, tog, buss og trikk – for å nevne noe.
Fjerntog fra Deutsche Bahn, som tilsvarer
norske Vy, som IC, EC og ICE samt
langdistanse-busser er ikke inkludert i
tilbudet. Til disse kan du kjøpe en vanlig
togbillett om du vil reise langt i Tyskland, og
deretter bruke 9 Euro-billetten i byen du
velger å reise til.
Billettene, som kun er for andre klasse, er
gyldige fra begynnelsen av måneden, for
eksempel fra 1. til 30. juni.
9-Euro-billettene er lagt ut for salg på Deutsche Bahns hjemmeside, hvor du også finner
mer informasjon. Billettene kan i tillegg kjøpes på Deutsche Bahn-appen, på 5500
billettautomater og i over 400 DB-reisesentre i hele Tyskland.
www.germany.travel

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:
9. juni 2022:
Cadiz som reisemål
Cadiz er et spennende reisemål, som fortsatt er litt mindre kjent blant mange. Her
legges det opp til informasjon om reisemålet, tilbud og aktiviteter, rettet mot både
bransjen og media.
Tid: Torsdag 9. juni 2022 kl. 16.30
Sted: Telegrafen (Nils Holter-salen). Kongens gate 21, Oslo
Informasjon/påmelding: trine.pedersen@tourspain.es
29. – 31. august 2022:
ANTOR Norway Regional Workshops
Den årlige bransjeworkshopen der et antall utenlandske turistkontorer og
flyselskaper med sine partnere kommer for å ha dialog med norske turoperatører,
reisebyråer, eventselskaper og utvalgte media.
Tid: 29. – 31. august 2022 – fra kl. 17.00 - 21.00
Sted: Trondheim/Bergen/Oslo
Informasjon/påmelding: arne@asbconsult.no / www.antor.no
Mandag 29. august: Thon Hotel Prinsen, Trondheim
Tirsdag 30. august: Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Bergen
Onsdag 31. august: Clarion Hotel Oslo, Oslo

21. september 2022:
Discover Central Europe B2B Workshop
Bransjeworkshop med utvalgte deltagere fra Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.
Tid: Onsdag 20. april 2022 kl. 16.30
Sted: Vulkan Matsal, Oslo
Informasjon: Malgorzata.HUDYMA@pot.gov.pl
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

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

www.antor.no  arne@asbconsult.no  91198290

