Endelig har vi kommet over i en fase der vi kan publisere mer «normale» nyheter, med
fokus på begivenheter og opplevelser, og litt mindre fokus på smittevernhensyn.
Dessverre har vi andre utfordringer som kommer til, i form av et urolig Europa, men vi
håper alle at det vil komme en løsning så fort som mulig, selv om denne situasjonen også
vil prege reisebransjen. Likevel prøver vi så godt som mulig å fokusere på det positive og
på økt reiselyst i nær fremtid.

Bosnia-Hercegovina inviterer norske besøkende
Bosnia-Hercegovina har blitt med i Antor via nettverket NBBA, et nettverk som har til hensikt å
fremme det økonomiske samarbeidet mellom Norge og BiH, initiert av Norges Ambassadør til
BiH.
Bosnia-Hercegovina er et vakkert hjerteformet
land på Balkan, omgitt av Kroatia i nord og vest,
Serbia i øst og Montenegro i sørøst. Landet
preges av en storslagen historie, urørt natur, høye
fjell, fossefall, slingrende elver, vinproduksjon og
kulinariske opplevelser. Med sine muslimske,
ortodokse, katolske og jødiske helligdommer side
om side, er landet som en kulturell skattekiste.
Hovedstaden Sarajevo har fysisk kommet seg
etter de fleste krigsskadene fra beleiringen i 199295. Byen har mye å by på, alt fra "Skuddene i
Sarajevo", noe som kom til å bli startskuddet for
første verdenskrig, arv fra en svunnen tid i de
ottomanske kvartalene, der håndverkerne fortsatt
hamrer kobber og andre edle metaller til det en
moderne storby har å by på av restauranter og
uteliv.
Landets mest kjente turistattraksjon er byen Mostar med sin orientalske atmosfære som
stammer fra det tyrkiske styret. Når Mostar ble bombet under krigen ble den et symbol på det
ramponerte Jugoslavia. I 2004 ble broen gjenoppbygd, og mange håper at den igjen vil stå for
fredelig sameksistens.

Området rundt byen Banja Luka i nord byr på fjellklatring og rafting og rundt byen Trebinje i syd,
er det middelhavsklima med milde vintre og stor vinproduksjon. Kanskje du ikke vet det enda,
men det er mange gode grunner til å flytte Bosnia-Hercegovina høyt opp på bucketlisten.
https://nbba.no/

Tunisisk kultur viser seg frem i Oslo
Tunisia er et land med en særpreget kultur, der innflytelsen fra både det afrikanske,
Middelhavskulturen og det arabiske preger mangfoldet i mye av den tunisiske kulturen.
Dette gjelder både i forhold til matkultur,
men også når det gjelder ulike former for
kulturell utfoldelse, i form av sang,
musikk, dans etc..
Selv om denne kulturen selvsagt best
oppleves i Tunisia, er det også av og til
muligheter for å få eksotiske opplevelser
uten å reise særlig langt.

Denne gangen er det tilstrekkelig å
oppsøke Cosmopolite Scene i Oslo.
Søndag 27. mars kl. 18.00 opptrer da den tunisiske artisten Rochdi Belgasmi med en
spesiell danseforestilling, som kan bringe tankene til Tunisia og stimulere lysten til å
besøke landet.
Vil du vite mer om dette spennende landet, kan du gå til: www.discovertunisia.nu. Se
video om Tunisia: Like you've never seen before.

Indonesia kåret til verdens vakreste land
Indonesia har blitt kåret til det vakreste landet i verden av en liste på 50 land, basert på en
analyse utført av en britisk hjemmeside, money.co.uk, utgitt 7. februar. Indonesia er rangert som
det høyeste fordi det er hjemstedet for mer enn 17 000 øyer og mer enn 50 000 km kystlinje,
som myldrer av liv og kulturer, som på Bali.
Indonesia tilbyr også naturlig skjønnhet som den
fantastiske Raja Ampat, tropiske skoger på Sumatra
og Kalimantan – inkludert orangutangreservater – og
en rekke UNESCO verdensarvsteder som Komodo
nasjonalpark.
Indonesia introduserer også InDOnesia CARE som et
symbol for å sikre renslighet, helse og
sikkerhetsprotokoller slik at dere kan nyte unike
opplevelser gjennom reise til Indonesia.

Besøk her for mer informasjon. Vi gleder oss til å
ønske dere hjertelig velkommen tilbake til Indonesia!
www.indonesia.travel
Fotokredit: Wonderful Indonesia

VisitBritain lanserer en global kampanje i millionklassen
for å drive innkommende turisme

Det britiske reiselivsbyrået VisitBritain har lansert en ny global kampanje i millionklassen for å øke
innkommende turisme. Dette skjer samtidig som Storbritannia lader opp for et spektakulært år
med mange arrangementer.
VisitBritains internasjonale kampanje fremhever Storbritannias byer som har blitt hardt rammet
av fraværet av internasjonale besøkende under pandemien, sammen med et innbydende og
informativt budskap. Kampanjen vil også fokusere på de store begivenhetene som finner sted i
Storbritannia i år.
Gary Robson, VisitBritains nordiske sjef sier: «Vi er veldig glade for å lansere kampanjen vår
sammen med TripAdvisor, da det er den største reiseplattformen her i Skandinavia. Her får vi
muligheten til å nå reiseinteresserte skandinavere gjennom inspirerende reiseguider,
merkevareinnhold og filmer for å vise frem våre pulserende og storslåtte byer».

For mer informasjon, kontakt gjerne Henriette Danielsen, Marketing and Communiations Executive på
VisitBritain  Henriette.Danielsen@visitbritain.org

Unike Litauen-opplevelser
Du bruker mindre enn 2.000 skritt på å utforske Vilnius. Hele byen er fullpakket med rik og
fargerik historie, barokk arkitektur, grønne parker og plass for kunstnerisk utfoldelse.
Filmsettet til Netflixs Stranger Things, finner du i Vilnius. Lukiškės-fengselet, er omskapt til et
kulturelt sted og har fått global anerkjennelse som opptakssted for Netflixs Stranger Things
Fengselet er nå arena for kulturelle aktiviteter, konserter, festivaler og eksklusive pedagogiske
turer.
Kaunas har HBOs Tsjernobyl-samling av
krigsrelikvier plassert i en bunker. Atombunkeren
byr besøkende på en imponerende samling av
gjenstander fra den kalde krigen, våpen og unikt
utstyr fra KGBs forhørsrom.
Klaipėdas friterte ostepinner. Sprø, lett-tyggede
og deilige. Ostepinnene ble så populære at de
besøkende har fortsatt å bestille dem i mer enn
20 år.
Billedtekst: Netflix-serien Stranger Things spilles inn i Vilnius.
Foto. Andrius Aleksandravicius
Les mer om Litauen her www.Lithuania.travel

Et år med festivaler og «festas» på Malta
At Malta av mange kalles «Festivale Island», er ikke vanskelig å forstå når man ser Maltas
smekkfulle festivalkalender for 2022.

Det lille øyriket har til og med en statlig organisasjon som jobber spesielt for promotering av
festivaler og andre kulturarrangementer. De førsteklasses arrangementene er gode grunner til å
besøke Malta og kan sees på som byggesteiner når du planlegger nye reiser til øynasjonen.
Malta byr på unike kulturelle begivenheter året om. Valletta Baroque Festival er et gjentakende
høydepunkt, så vel som Malta Jazz Festival, Malta International Art Festival og den elektroniske
musikkfestivalen Lost & Found - årets utgave sies å være den største hittil, med flere
internasjonale DJ-er og et program for festglade besøkende døgnet rundt.

Her finner du mer informasjon.

Ras Al Khaimah skal bli ledende i regionen på bærekraftig turisme
innen 2025
Strategien til Ras Al Khaimah Tourism Development Authority definerer ulike steg for hvordan
den naturbaserte destinasjonen i Emiratene skal sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling.
Målet er å både bidra til å nå målene for utvikling i turisttrafikken, samtidig som man konkret og
direkte bidrar til å nå målene for både nasjonale og internasjonale klimaendringer og
forpliktelsene for miljøutvikling generelt.
De ledende prinsippene for bærekraftig
utvikling i Ras al Khaimah bygger på å
levere
autentiske
turistopplevelser
gjennom bevaring og vedlikehold, ha et
næringsmessig fokus som kombinerer
økonomisk utvikling og miljøbevaring,
forbedring av livskvalitet og velvære for
både lokalbefolkning og besøkende i form
av lokale tiltak, samt å sette konkrete mål
for bransjens miljøutslipp og karbonfotavtrykk, og dessuten bidra til FN sine
mål for bærekraftig utvikling.

Videre ble det i 2021, i samarbeid med Ras Al Khaimah Public Services Department, gjennomført
et eget miljøinitiativ under betegnelsen “Green Hotels Rating”, som nå finner sted for fjerde år på
rad, og som har som mål å oppnå 100 % integrert bærekraft i alle hoteller i Ras Al Khaimah.
For mer informasjon: https://corporate.visitrasalkhaimah.com/news-media/press-releases/

Kåret av National Geographic til «Best of the World» verdens mest bærekraftige reisemål i 2022
Łódź er tatt med på National Geographic Travelers prestisjefylte «Best of the World 2022»-liste.
Den står oppført under kategorien «Bærekraft»
som anerkjennelse av byens utvikling. Siden
århundreskiftet har byen Łódź endret seg fra å
være en industriby til å bli en ledende
destinasjon når det gjelder en bærekraftig måte
å leve på.
Det har aldri vært et bedre tidspunkt å besøke
Łódź på og oppleve hvordan denne tekstil-byen
tilpasser seg en grønnere fremtid.
Łódź var sentrum for tekstilproduksjon på 1800- og 1900-tallet, men er nå en moderne by med
grønne parker, kreative kulturelle sentre og stort gastronomisk mangfold, med en befolkning på
ca. 700 000.”
Les mer her: https://bit.ly/3tmjVNm

Meningsfylte reiser – Hjelp til med å gjøre Thailand grønnere
Tourism Authority of Thailand (TAT), Stockholm office, er stolte over å kunne annonsere et
“Meaningful Travel concept” for de som vil besøke Thailand med enda bedre samvittighet.
Kampanjen tar sikte på å støtte bevaring av naturen og beskytte grønne områder over hele
Thailand.
Siden Thailand har startet prosessen med
gjenåpning og igjen ønsker internasjonale
turister velkommen, representerer dette også et
nytt kapittel for thailandsk turisme med tanke på
utviklingen av bærekraftig og ansvarlig turisme.
Ulike parter fra privat og offentlig sektor som
tilbyr reiselivsrelaterte tjenester har forpliktet seg
til å bidra til et positivt nettobidrag for
lokalsamfunnet og miljøet, i et nært samarbeid
med Tourism Authority of Thailand (TAT).
Turistkontoret i Stockholm har derfor introdusert en ny form for reise med en positiv nettoeffekt i
Thailand. Vi har i denne sammenheng inngått et samarbeid med Socialgiver, en non-profit
organisasjon i Thailand som jobber for en sosialt orientert livsstil og reisevirksomhet, og Big Trees
Foundation, med fokus på å støtte bevaring av naturen over hele Thailand.
https://thecoloursofthailand.com/

Algarve som MICE-destinasjon
Mange kjenner Algarve som stranddestinasjon. Men faktisk er destinasjonen også et naturlig valg
til møter, konferanser og events. Turen til Faro tar bare noen få timer fra Norge.

Regionen har et stort utvalg av fasiliteter, med
plass til totalt 75.000 gjester. Det er flere steder
med plass til 1.000 mennesker og noen har til og
med plass til 3.000.
Samtidig er det nærmest utallige muligheter for
aktiviteter – uansett hva man planlegger; et
møte med en liten vri, en kick off, en julefrokosttur eller en stor konferanse. Eksempelvis kan
man gjerne avslutte dagen med et slag golf, ta
en tur i et spa, eller besøke ett av områdets
spennende museer eller slott.
Man kan også leie en båt med kaptein for en dag, begi seg ut på vandretur, booke en surfleksjon eller dykke etter skipsvrak.

For ikke å snakke om de mange gastronomiske opplevelsene – fra små hemmelige perler til
anerkjente Michelin-restauranter – som man også kan velge å utforske på en guidet food walk.
Når det gjelder overnatting, tilbyr regionen et stort utvalg av både luksushoteller, golfresorts,
kroer og boutiquehoteller – så det er noe til alle gruppestørrelser og preferanser.
Les mer om møter og konferanser i Portugal her: www.meetingsinportugal.com/en/sobreportugal

Nye flyruter mellom Norge og Tyskland
Flere flyselskap har startet året 2022 med gode nyheter og økte flyforbindelser mellom Norge
og Tyskland. Vi vil fremheve noen av de økte kapasitetene og nye flyrutene:
Eurowings:
Tromsø - Düsseldorf -> Startet allerede 04.
desember 2021
Norwegian:
Trondheim – Berlin -> fra 07. april 2022

Lübeck Air:
Bergen – Lübeck -> sommerrute mellom
23.mai -24. oktober 2022
Lufthansa:
S tavanger - Frankfurt -> fra 3. mai 2022
Bergen - München -> fra 7. mai 2022
Tromsø – München -> fra vinter 2022/ 2023
Bergen – Frankfurt -> økt kapasitet til 10
flygninger i uken

www.germany.travel

En drage vokter slottet i Alcalá, Sevilla
En enorm drage har blitt sett stående vakt foran slottet Alcalá de Guadaíra…
Tilsynelatende er dragen mer fredelig enn dens voldsomme utseende gir uttrykk for, ettersom
den sprer sine vinger for å la den besøkende og innbyggere i byen stige opp på dens rygg for å
krysse Guadaíra-elven. Dragen har blitt så populær at selv det nasjonale postselskapet har
dedikert et frimerke med bildet.
Broen er direkte inspirert av arbeidet til Barcelona-arkitekten Antonio Gaudí, helt konkret av
dragen som pryder en av fontenene i den berømte Park Güell i Barcelona. Felles for dem begge
er bruken av en teknikk kjent som «Trencadís", hvor det brukes biter av lyse og fargede fliser for
å dekorere overflatene.
Tilsynelatende er det ingenting som forbinder Alcalá de Guadaíra med en drage, men slottet i
Alcalá heter Saint George slottet, og denne helgenen er illustrert hvor den spidder den sataniske
dragen. Derfor er dragen plassert som i flukt fra slottet.

Segl 'Dragens broen' til Alcalá de Guadaíra i filatelserien 'Bridges of Spain’
https://www.spain.info/es/destino/sevilla/

CzechRepublic Travel Trade Day 2022 & Events Club Forum Prague
Czech Republic Travel Trade Day. Den største incoming workshop på turistområdet i Tsjekkia blir
arrangert på den 23. og 24. mai i Karlovy Vary. I løpet av det to dagers programmet, vil
deltagerne ha muligheter for å diskutere samarbeid med en rekke tsjekkiske leverandører på en
B2B workshop og utforske landet Tsjekkia på ulike for-turer.
Events Club Forum Prague. Dette er det årlige
arrangementet for event-bransjen, der
deltagerne tilbys en unik miks av gjestfrihet,
networking og foredragsholdere, og der du kan
finne et vidt spekter av event-løsninger for dine
fremtidige arrangementer. Dette forumet finner
sted den 20. og 21. juni i Praha.
Mer bransjeinformasjon fra Tsjekkia finner du her:
www.visitczechrepublic.com/enUS/B2B/Scandinavia/Trade

Ølfestivaler i Flandern
Den lange og sterke tradisjonen med å brygge øl er en kulturarv som belgierne er veldig stolte av.
Tradisjonen er så sterk og unik at den til og med står på UNESCOs verdensarvliste. Hvert år
feires bryggekulturen på flere ølfestivaler rundt om i landet. Og ølentusiaster fra hele verden ser
frem til å bestille en tur til Flandern akkurat i forbindelse med en av festivalene.

Her er et utvalg av årets ølfestivaler i Flandern:
9.-10. april Bruges Beer Festival: Brugge har en
rekke bryggerier og ølpuber og er et populært
reisemål for ølentusiaster fra hele verden. Under
festivalen presenterer rundt 100 belgiske
bryggerier mer enn 500 øl, og mange
restauranter tar frem ølinspirerte menyer i løpet
av festivalhelgen.
23.-24. april Zythos Beer Festival: Zythos Beer
Festival i Leuven, ikke langt fra Brussel, er en av
de største ølsmakingsfestivalene i Europa og
eksklusivt tilegnet belgisk øl. Rundt 100
bryggerier serverer ca. 600 forskjellige ølsorter til
festivalens 15 000 besøkende.
30. april-1. mai Tour de Geuze: Geuze er en spesiell type belgisk øl og regnes som en form for
Lambic, som igjen er et spontant, surt øl. I festivalhelgen åpner regionens Lambic-bryggerier og
Geuze-produsenter dørene for publikum, og det er da mulig å gå rundt og besøke flere
bryggerier for å lære mer om den spesielle metoden som brukes ved brygging av Lambic-øl.

21.-22. mai Leuven Innovation Beer Festival: Leuven Innovation Beer Festival er en møteplass
hvor 16 innovative bryggerier fra hele verden utveksler ideer, starter samarbeid - og viser frem
sine unike brygg. Dette er en unik mulighet for besøkende til å smake på unike og innovative øl
fra forskjellige deler av verden. Arrangementet finner sted i Velodroom i Leuven.

Jazz-talenter fra hele verden opptrer på jazz-scenen i Riga!
Den internasjonale konkurransen blant jazzartister, som går under navnet Riga Jazz Stage, går av
stabelen fra 7. – 9. april i Splendid Palace kinoen i Riga.
Riga Jazz Stage finner sted for 13. gang, og
samler ikke bare et stort antall kommende
talenter fra ulike land, men også en svært
prominent internasjonal jury, noe som bidrar til å
sette Riga Jazz Stage på verdenskartet for
arrangementer i sin kategori. Som en spesiell
gjest deltar vinneren av Thelonious Monk
konkurransen og nominert til Grammy Award –
komponist, sanger og trommeslager Jamison
Ross fra USA, som både inngår i juryen, holder
en egen workshop og dessuten opptrer den 9.
april.
En konkurranse med 25 unge talenter vil representere 13 ulike land og jazzskoler, der artister fra
Estland, Litauen, Ukraina, Polen, Slovakia, Danmark, Tyskland, Belgia, Italia, Storbritannia, Tyrkia,
USA og Latvia vil opptre. Billetter til Riga Jazz Stage er i salg fra 1. mars og er tilgjengelige på
https://www.aula.lv/

Spa ferie i Serbia
En ny hotellåpning markerte starten på det nye året ved Lukovska Banja Spa. Dette er for å
tilfredsstille det økende antallet gjester og den stadig økende etterspørselen etter
overnattingstilbud. Det høyest beliggende spa-anlegget i Serbia er gjemt bort på hele 700 meters
høyde, i de østlige skråningene av Kopaonik.
Helsebringende behandling er ikke det eneste
dette stedet kan tilby. De besøkende kan delta i
sport og rekreasjon, eller besøke et antall
kulturelle og historiske minnesmerker. Lukovska
Banja Spa kan med stolthet tilby 7 merkede
turstier for
helsebringende øvelser og
rekreasjon, av ulik lengde og i flotte omgivelser
med unik utsikt.

Den mest spektakulære naturattraksjonen i
nærheten av Lukovska Banja, er trolig den
berømte «Devil´s Town».
Enten du oppsøker stedet for helsemessig behandling, eller du er ute etter ro og nærhet til
naturen, eller du vil bli bedre kjent med det sjarmerende sørlige Serbia; Lukovska Banja Spa er et
perfekt alternativ for deg og her ønskes du velkommen uansett vær- og føreforhold.
https://lukovskabanja.com/?lang=en
https://www.serbia.travel/en

WRC Croatia Rally, ett av de 20 mest sette sportsarrangementer i
verden kommer tilbake til Kroatia
WRC Croatia Rally, som samler verdens beste rallyførere, arrangeres fra 21. – 24. april med
attraktive spesialetapper gjennom ulike regioner i Kroatia – Zagreb, Karlovac, Krapina-Zagorje,
Primorje-Gorski Kotar og Varaždin. Åpningsseremonien, mållinjen og serviceparken, hvor det vil
være et omfattende program, er lokalisert til Zagreb.
Dette året ventes et rekordartet antall
publikummere til ett av de største
sportsarrangementene i landet noensinne.
Basert på de forventningene arrangøren
har, vil så mange som 350.000 personer
følge arrangementet fra spesielle fanområder og langs løypene, og tilskuerne
kommer fra en lang rekke land i Europa og
fra andre kontinenter.
Rally Photo: Sebastian Ogier by Walter Sirotić

Siden WRC – World Rally Championship feirer sitt 50. års jubileum gjennom hele året, blir dette
arrangementet spesielt på flere måter. Dette markeres også ved at man går inn i en ny hybrid era,
med rallybiler som også bruker elektrisitet.

WRC er den mest populære motorsportskonkurransen i verden, nest etter Formel 1, og
det sendes på mer enn 250 tv-stasjoner og ses av 836 millioner over hele verden. Dette
er ikke bare et rent sportsarrangement, men det er en begivenhet som også har stor
betydning for Kroatia sin økonomi og påvirker antall turister som ankommer landet.
For mer informasjon og billetter, besøk: www.rally-croatia.com

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:
16. mars 2022:
Digital pressekonferanse
Pressebriefing med oppdatering og nyheter fra Tyskland for 2022.
Tid: Onsdag 16. mars 2022.
Sted: Digitalt.
Informasjon/påmelding: Joelle.Janz@germany.travel

7. april 2022:
Explore France 2022 – Breakfast workshop
Workshop med et antall spennende franske destinasjoner, både veletablerte og litt nyere
bekjentskaper. Her blir det presentert både kjente og mindre kjente produkter, samt flere
spennende nyheter.
Tid: Torsdag 7. april kl. 08.00-10.30.
Sted: Restaurant D/S Louise, Aker Brygge, Oslo.
Påmelding: sissel.dahl@atout-france.fr

20. april 2022:
No rdisk workshop for Irland
Sett av datoen for den nordiske workshopen i regi av Tourism Ireland, og mer informasjon
følger senere.
Tid: Onsdag 20. april 2022
Sted: København (også for norske deltagere).
Informasjon: MKarkkainen@tourismireland.com
20. april 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

28. april 2022:
ANTOR Norway Press Briefing
Den årlige workshopen for presse og bloggere har vært fraværende i 2 år under
pandemien, men er nå tilbake for fullt. Muligheter for å møte et antall nasjonale
turistkontorer og andre samarbeidspartnere for informasjon, oppdatering og dialog
omkring relevante reisemål.
Tid: Torsdag 28. april 2022 kl. 16.00 – 18.30.
Sted: Høyskolen Kristiania, Prinsens gt. 7, Oslo.
Informasjon/påmelding: arne@asbconsult.no / www.antor.no
1. - 3. mai 2022:
German Travel Mart
Den årlige workshopen med fokus på det samlede reiselivsproduktet Tyskland kan by på,
inkludert et stort spekter av reisemål.
Tid: 1. - 3. mai 2022
Sted: Oberammergau
Informasjon/påmelding: joelle.janz@germany.travel

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. 17-21.
Sted: Trondheim/Bergen/Oslo – detaljer følger.
Informasjon/påmelding: arne@asbconsult.no / www.antor.no
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

