Vi skal ikke påstå at det ikke skjer noe nytt i tiden frem til jul, men her kommer i alle fall
det siste nyhetsbrevet fra ANTOR Norway i dette kalenderåret… Etter at både
sommeren og høsten har vært ganske travel for de fleste, synes det som også
vintersesongen er i ferd med å ta seg godt opp igjen. Desto viktigere er det selvsagt å
være godt orientert om nyheter, både når det gjelder attraksjoner, aktiviteter, flyruter og
andre forbindelser og aktuelle kampanjer fra de ulike landene.
Og i bransjekalenderen finner du mange relevante arrangementer for ytterligere påfyll.
God fornøyelse!

Skiferie i Transylvania, Romania
Kombinasjonen av billige flyruter og lavt prisnivå er god som gull. Halvliterspris på 15 kroner er ikke
akkurat en brems for reiselysten. Skianlegget Poiana Brasov har historie tilbake til 1895, og da
kommunistiske ledere trengte fri fra storbyen og ville ha frisk luft var det hit de reiste. På 70-tallet var
Poiana Brasov elitens lekeplass, og i Romania har det fortsatt status som litt eksklusivt.
Sjekker du inn på historiske, men moderne Hotel
Grand Teleferic, har du dessuten base i en lodge
som hadde glidd rett inn blant Alpenes beste
skiresorter. Furupanel og duse farger.

Selve skianlegget er på størrelse med Norefjell i
Norge, og byr på en fin variasjon av løyper for både
nybegynnere og mer drevne skikjørere med omtrent
25 kilometer preparerte løyper. På de travleste
helgene kan det bli vel mye kø, men besøker du
stedet for eksempel midt i uka er det svært god
plass.
https://express.adobe.com/page/1IY02RkZfYEYj/
Jul i Carpatene i Romania på Grand Hotell Teleferic Poiana Brasov er Romanias mest kjente og mest
internasjonale skisportsted vinterstid. Stedet har tilbudt skiferie for turister siden 1895, er per i dag et
oppdatert vintersportsted med flere hoteller, diskoteker, puber, restauranter, klubber for after-ski og
diverse arrangement i toppsesongen som er fra jul til mars. Lysløyper og snøkanoner sikrer nedfartene
døgnet rundt. Poiana Brasov har de siste årene også arrangert internasjonale skikonkurranser.
Grand Hotell Teleferic er «4 Stars Hotel of the year i 2017» i Romania.

Pakken er for perioden 23.12 - 27.12 og inkluderer:
• privat transfer fra flyplassen tur/retur ( 3 timers med bil fra Bucuresti til Poiana brasov)
• 5 dager/ 4 netter med frokost i standardrom

• velkomstdrikker
• middag 23 og 26 desember
• barbeque med live musikk 24 desember
• julemiddag 25 desember med live musikk

• alle fasiliteter på hotellet: svømmebasseng, sauna, jacuzzi, fitness, wi-fi

Prisen per person i dobbeltrom er 5.300 NOK.
Fristen for påmelding er 21 november.
Skisesongen har startet i Poiana Brasov, Romania. Glimrende forhold!
Klikk på linken for flere detaljer: https://spark.adobe.com/
Du kan også bestille overnatting på Hotel of Ice, Romania! kontakt@visitromania.no

Ny ruteforbindelse mellom Bergen og Dublin
Tourism Ireland har gleden av å annonsere en ny ruteforbindelse mellom Bergen og Dublin, som vil starte
opp den 27. april 2023, og som flys torsdager og søndager. Denne ruteforbindelsen åpner ikke bare opp
nye muligheter for innbyggerne i Bergen, men også for de som bor i Bodø og Tromsø, og som har gode
forbindelser til Bergen.
Ifølge Niall Gibbons, Direktør i Tourism Ireland:
«Dagens kunngjøring fra Widerøe er gode
nyheter for irsk turisme i 2023, siden vi
fortsetter prosessen med gjenskapingen av
veksten i inngående turisme. Som en
øydestinasjon, vet vi av erfaring at det er
direkte sammenheng mellom tilgjengelighet og
vekst i antall besøkende, så denne nye ruten
vil ubetinget bidra til vekst i trafikken fra Norge.
Vi ser frem til et godt samarbeid med Widerøe, Dublin airport og andre interessenter innen reiseliv, for å
maksimere markedsføringen av den nye ruten. Norden er et viktig marked for turisme til øya Irland. I 2019,
tok vi i mot 256.000 besøkende fra Norden, som totalt representerte en omsetning på €116 millioner.»
Vi ser derfor frem til samarbeidet og til å øke forretningsaktiviteten, nå også fra Vestlandet til Dublin og til
resten av den irske øya!

https://www.tourismireland.com/  https://www.ireland.com/en-no/

Møt Tyskland på Travelmatch 12. januar 2023
Året nærmer seg slutten og julemarkedsesongen er
rett rundt hjørnet.

Vi i Tysklands Nasjonale Turistkontor ser allerede
frem til å møte deg på Travelmatch 2023, hvor vi
samles i stor flokk for å representere Tyskland som
reisemål.
https://www.germany.travel/en/home.html

Flandern blir vertskap for Gravel World Championships i 2024
Etter suksessen med verdensmesterskapet i landeveissykling i fjor, skal Flandern også være vertskap for
UCI Gravel World Championships, verdensmesterskapet for grussykler, som foregår i flamske Brabant
høsten 2024.
Dette året vil UCI arrangere et eget verdensmesterskap for grusdisiplinen for aller første gang. I 2024
kommer den offisielle UCI WC-konkurransen til sykkelgale Flandern og Brabantse Wouden. Dette
området er også en kandidat for å bli anerkjent som en nasjonalpark fra 2024.
Når det gjelder UCI Gravel World
Championship,
må
deltagerne
kvalifisere seg i store konkurranser
spredt over fem kontinenter og
gjennom hele året. Det som er unikt
ved denne sykkeldisiplinen, er at
amatørsyklister innen grussykling vil
konkurrere side om side med de
beste
i
verden
fra
andre
sykkeldisipliner.

«Følelsene for sykling banker i hjertet til alle fra Flandern. Med Tourism Flanders, ønsker jeg å dele denne
følelsen med sykkelfans fra hele verden. I 2021, ga verdensmesterskapet i landeveissykling og
verdensmesterskapet i Cyclo-cross oss to muligheter til nettopp å gjøre dette. Men, Flandern er mer enn
bare sykling. Vår vakre natur er også en litt ukjent edelsten. Gravel World Championship gir den perfekte
anledningen for å kombinere de ulike fortrinnene i Flandern. Med EventFlanders, gir jeg min fulle støtte til
dette topparrangementet», sier Flanderns Turistminister, Zuhai Demir.
www.ucigravelworldseries.com

Opplev Europas beste julemarked – bare halvannen time unna
Visste du at Tallinns julemarked ble kåret til det beste julemarkedet i Europa for noen år siden?
Rådhusplassen forvandles til et ekte eventyrland idet julemarkedeti Tallinn åpner dørene, 25. november.
Byens vakreste juletre står og skinner midt på torget,
en tradisjon som går tilbake til år 1441, for hele 580
år siden (!). Dette var det første juletreet noensinne
som ble stilt ut i Europa.
Markedsboder rundt juletreet tilbyr varer og festlige
smaker, og julearrangementer og -utstillinger vil fylle
torget og gatene i nærheten med julestemning. Dra
på tidsreise nedover middelaldergatene i den
eventyrlige gamlebyen i Tallinn og til trebebyggelsen i
Kalamaja like ved. La deg fortrylle av den uventede
blandingen av flere generasjoner gamle tradisjoner
og ferske innovasjoner i byens MICHELINrestauranter.
Tallinns julemarked åpner 25. november 2022 og pågår til 8. januar 2023.
Du finner mer informasjon på: www.visitestonia.com

Thailand er fullstendig gjenåpnet og ønsker alle besøkende
velkommen!
The Tourism Authority of Thailand (TAT) sender med stor glede ut et budskap til verdens turistindiustri om
at «Always Warm» Thailand igjen er helt åpent for internasjonalt besøkende og at landet beveger seg i
retning av mer bærekraftig og ansvarlig turisme, samtidig som kampanjen «Visit Thailand 2022-2023:
Amazing New Chapters» gjentas.
Også i 2023, vil TAT fortsette kampanjen «Visit
Thailand 2022-2023: Amazing New Chapters», og
invitere besøkende fra hele verden til å utforske både
eksisterende og nye reiseopplevelser i Thailand. På
denne måten kan de «skape sitt eget kapittel», som
de kan dele med familie og venner, og gjerne
oppmuntre dem også til å besøke landet. Dessuten
fokuserer TAT på å utvikle en mer bærekraftig og
ansvarlig turisme som involverer alle aktører, fra de
reisende og lokalsamfunnet, til nyskapere og
leverandører.
Dette foregår gjennom ulike initiativ, inkludert det som kalles «Seven Greens Concept», med
markedsføring av destinasjoner under utvikling og spredning av reiser til ukedager. Målet er å dempe
presset på populære destinasjoner og fokusere på lav-karbon destinasjoner, som Ko Mak i Trat, som har
blitt anerkjent som Thailands første lav-karbon destinasjon.
TAT jobber også med Thai Organic Consumer Association for å fremme bærekraft innen gastronomi
gjennom organisk turisme.

Skap ditt nye kapittel i Amazing Thailand her.
Youtube link: https://youtube/JOCQX9te3Og

Utforsk den rike historien i Serbia langs bredden av Donau!
Scenen vi kan se langs Donau, stiller tiden tilbake til det fjerde århundre. Kopien av skipet som seilte her
under det Romerske veldet, har faktisk også seilt i Serbia de siste ukene. Mannskapet, som utgjøres av
roere kledd i romerske drakter, fortsetter sin ferd frem til slutten av året.
Alt dette er en del av prosjektet «Living Danube
Limes», finansiert av EU, og det inkluderer 10
Donau-land. Målet er å gjenopplive historien og
kulturen knyttet til Donau og landene langs elva
gjennom «limes», som utgjorde den tidligere grensen
mellom Romerriket og barbarene.
Ett av hovedmålene er å nominere Donau Limes til
listen UNESCO World Cultural List, for
bevaringsverdige kulturminner. Prosjektet støtter
spesielt nominasjonen av Serbia, Kroatia, Bulgaria og
Romania, som allerede er på UNESCO sin foreløpige
liste for sine Donau grenseområder.
Det bemannede skipet vil seile mellom viktige knutepunkter på Donau frem til desember 2022, og så vil
det bli presentert på hvert av knutepunktene for ett år av gangen, med oppstart i 2023.

https://www.serbia.travel/en

Fem familievennlige aktiviteter på Algarvekysten
Algarve er populær blant barnefamiler – spesielt på grunn av de familievemnnlige overnattingsmulighetene
og de vakre sandstrendene. Det er ikke mindre enn 87 strender med blått flagg her. Og er du glad i
naturopplevelser og en aktiv ferie, er det også mange alternativer for familier i Algarve.
Her er fem utflukter og aktiviteter å anbefale:

Fot- eller sykkeltur i et naturreservat: Naturreservatet
Ria Formosa er et av Portugals mest idylliske
naturområder – og lett å utforske til fots eller på
sykkel. Du kan enkelt bevege deg rundt på egen
hånd, men det er også mulig å bestille guidede turer.
Området huser flere fugler, både fastboende og
trekkfugler, samt ulike truede dyre-, plante- og
fiskearter.
Fi nn hemmelige grotter og strender i kajakk:
Kystlinjen ved Ponta da Piedade nær Lagos ser
spesielt bra ut fra sjøsiden. På en kajakktur med en
lokal guide kan du utforske noen av de hemmelige
grottene og skjulte strendene som bare kan nås med
båt eller kajakk.
Unike sandskulpturer: I sandskulpturparken Sand City Sculpture Park har talentfulle kunstnere formet og
skåret ut finurlige og fantastiske figurer av kjente personer og steder. For eksempel er det skildringer av
scener og karakterer fra filmer som Harry Potter, Star Wars og Spider-Man samt kjente personligheter
som Cristiano Ronaldo og dronning Elizabeth.

Surfing for alle aldre: I den vestlige delen av Algarve, rundt Sagres og Costa Vicenta, er det gode
muligheter for surfing. Og har du yngre barn med deg, er de såkalte boogiebrettene fine å begynne med,
mens større barn kan prøve å surfe. Freeride Surf School tilbyr surfetimer for alle nivåer med dyktige og
erfarne instruktører.
Badeland: Våghalser og adrenalinsøkere vil elske å besøke et av regionens badeland. Det er flere å velge
mellom, men Aquashow er den største. Normalt stenger parken for sesongen i slutten av september, men
i år har de innviet et nytt innendørs badeland som er åpent i vinterhalvåret.

http://www.visitportugal.com/en

Finn julefølelsen i Kroatia
Landets største julemarked, har i tre år blitt valgt til Europas beste julemarked (2016, 2017 og 2018), og
foregår i hovedstaden Zagreb, Advent Zagrev fra 26/11 til 7/1.

En million hjerter ønsker velkommen til storslåtte
juleopplevelser på utallige torg, i gatene, til piruetter
på skøytebanen på Kong Tomislav-torget (Trg Kralja
Tomislava), musikk i kirker og på scener mm. Men de
største overraskelsene venter i de mange
julebodene.
I dem finner man autentiske gaver lagd med lokalt
håndverk. Bodene lokker også med smaksprøver fra
det fantastiske kroatiske kjøkkenet.

Les mer her: https://adventzagreb.hr/

Følg solen; i Egypt skinner solen i november
November er en solrik og varm måned i Egypt. Den velkjente turistdestinasjonen Sharm El Sheikh var
vertskap for FN`s klimakonferanse COP, på vegne av Afrika.

November var også en måned for feiring av 100 års
jubileet for oppdagelsen av graven til den berømte
faraoen Tutankhamun, som ble markert på museer
over hele verden.
Den 15. november ble 120 års dagen for innvielsen
av Egyptian Museum markert, det eldste
arkeologiske museet i Midt-Østen. Med gjenstander
helt fra perioden før dynastiet frem til gresk-romersk
tid, huser Egyptian Museum den største samlingen
av antikviteter fra faraoene i verden. Museet ble først
innviet i 1902.
I den forbindelse har Egypt lansert en annonsekampanje som kalles “Follow the Sun”, med fokus på Kairo,
Giza, Luxor, Aswan, Sinai og resortene ved Rødehavet. På denne måten vil man presentere Egypt som en
unik destinasjon, med varierte attraksjoner og en ungdommelig identitet, der det er interessant å oppholde
seg lenge og komme ofte tilbake.
Kampanjen pågår fortsatt og det gjennomføres en rekke mega-arrangementer.
https://egypt.travel/
https://www.instagram.com/experienceegypt/

https://twitter.com/ExperienceEgypt
https://www.facebook.com/eg.experienceegypt

https://www.youtube.com/c/ExperienceEgypt/featured

Tips til vandreruter på Malta
Hvis du planlegger en ferie på Malta, bør du ikke gå glipp av en fottur gjennom det naturskjønne
landskapet. Du kan for eksempel ta Baħrija-ruten, som starter og slutter i Fiddien ved byen Rabat.
Underveis er det vakker utsikt, blant annet over frodige daler, klipper og hav. Få også et glimt av Mtaħlebs
kapell, som ble bygget på midten av 1600-tallet.
En annen åpenbar tur er Girgenti-ruten, som starter
ved inngangen til skogsområdet Buskett i utkanten
av byen Dingli og ender ved Siġġiewis torg.
Underveis går du blant annet innom tidligere
historiske monumenter som Providenza-kapellet og
inkvisitorpalasset fra 1700-tallet i Girgenti.

Er du på Maltas lillesøsterøy Gozo kan du ta Ta’
Ġurdan-ruten, som starter og slutter ved
landsbytorget i L-Għarb. Her passerer du både St.
Dimitri Chapel, Ta' Ġurdan Lighthouse og Ta' Pinu
Sanctuary.
Etter en vakker spasertur langs kysten kommer du til Wiedil-Mielaħ-dalen, hvorfra ruten fortsetter til WiedilGħasri-dalen og langs jordene før du returnerer til landsbyen.
Les mer om vandrerutene på Malta her:
www.visitmalta.com/da/hikes-and-walks-malta-gozo

Spania markerer 50-årsjubileet for Picassos død
«I en alder av 12 tegnet jeg som Rafael, men det tok meg et helt liv å lære å male som et barn.» Dette var
ordene Pablo Ruiz Picasso definerte seg selv med, den spanske kunstneren som skapte hundrevis av
malerier, skulpturer, innspillinger, illustrasjoner og keramikk gjennom de mer enn 75 årene hans
kunstneriske karriere varte.
I 2023 vil 50-årsjubileet for hans død bli feiret, og
regjeringene i Spania og Frankrike har i den
anledning inngått et samarbeid for å markere
Picasso-jubileet 1973-2023. Takket være dette
prosjektet vil det bli holdt seksten utstillinger i Spania
i byene Malaga, Madrid, Barcelona, Bilbao og La
Coruña, hvor kunstneren bodde og kunsten hans
utviklet seg.
Her vil denne viktige kunstnerens arbeid og
kunstneriske arv bli hedret gjennom en historiografisk
analyse.
Dette jubileet er en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med disse fem spanske byene. Fra byen
Malaga, hvor han ble født, til La Coruña hvor han begynte sine kunststudier, via Madrid, hvor han
oppdaget de store geniene ved Prado-museet, som El Greco, som påvirket ham i veldig stor grad, og helt
til han ankom Barcelona, hvor kreativiteten hans, påvirket av Gaudís modernisme, virkelig skjøt fart. Og
Bilbao? Her bodde han aldri, men han ville nok ha likt å besøke Guggenheim-museet.
https://www.spain.info/no

Langsomme reiser med Slowhop
«SLOW TRAVELING MED SLOWHOP
Polen som reisemål er svært
mangfoldig: du kan enkelt ta
deg til sentrum av en turistby,
eller du kan utforske dypere,
veldig dypt, f.eks. gruven i
nedre Schlesien i Złoty Stok.
Nedre Schlesien har fortsatt mye å vise frem: Izera-fjellene, Uglefjellene, Kjempefjellene – her kan du
bestige alle toppene og imellom møte kreative mennesker fra området. I tillegg til nedre Schlesien har du
de majestetiske Tatra-fjellene, de blå Masuria-innsjøene, tradisjonelle Podlasie, det rolige Lubuskieområdet og – skjult for turister – de hvite strendene ved Østersjøen.
Sl owhop-steder
Blant de polske Slowhop-stedene finner man noe for enhver smak: hus til leie, tradisjonelle agrituristiske
gårder, sjarmerende familiegjesthus, vakkert restaurerte palasser, trehytter, gamle vannmøller, jurter på
en eselgård, et fjelltopphotell og et intimt spa med et basseng. Det alle disse uvanlige stedene har til felles
er at du kan bo på dem og at de ble skapt av eksepsjonelle verter. I noen av disse stedene kan du spise
en deilig frokost laget av lokale produkter, i andre kan du gå direkte ut av huset til innsjøen, i enda en
annen kan du melke en geit eller slappe av med yogatimer – opplevelsesturisme finnes overalt i Polen.»
https://www.polen.travel/no/om-polen/nyheter/slow-traveling-med-slowhop#i

Red Sea Project - Hotellåpning i 2023
På vestkysten av Saudi Arabia, mellom byene Umluj og Al Wajh, er det såkalte Red Sea Project i full gang,
og de første hotellene er planlagt for åpning i begynnelsen av 2023. Aktivitetene for å markedsføre den
Saudi Arabiske turistindustrien er for lengst i gang, men dette kongedømmet har nå også begynt å
markedsføre seg som en destinasjon for spennende opplevelsesturisme.
Red Sea Project spiller en vesentlig rolle i den nye
merkevarebyggingen, og innenfor dette området
finnes verdens fjerde største korrallrev og mer enn
90 uberørte øyer.

Ritz-Carlton Reserve

I løpet av 2023, vil vi se de første turister til denne
nye destinasjonen, etter hvert som flere
innkvarteringsalternativer er på plass – og på et
senere tidspunkt er det også planer om en
internasjonal flyplass.

Så langt er bare 1 % av det samlede området utviklet, slik at den naturlige skjønnheten og det biologiske
mangfoldet på stedet kan bevares, med sikte på at dette skal utvikles som en bærekraftig destinasjon i
området.
https://www.sta.gov.sa/en/home

Ras Al Khaimah går inn i 2023 med GUINNESS WORLD
RECORDS™ fyrverkeri-forsøk.
Ras Al Khaimah inn i 2023 med GUINNESS WORLD RECORDS™ fyrverkeri-forsøk Ras Al Khaimah
Tourism Development Authority (RAKTDA), vil ønske 2023 velkommen med et fantastisk musikalsk
fyrverkeri, med bruk av pyro droner, nanolys, farger og former skapt gjennom en koreografi basert på
elektriske signaler. #RAKNYE2023 vil omfatte en forestilling med fyrverkeri som lyser opp himmelen som
en del av en helt spektakulær nyttårsfeiring som du ikke kan gå glipp av.
På en strekning over hele 4,7 km langs havet,
mellom øya Al Marjah og landsbyen Al Hamra, vil
besøkende bli hypnotisert av en pyro-musical som
bare får deg til å måpe, der nye rekorder igjen settes.
I tillegg, kan både lokalbefolkning og turister glede
seg over en fullpakket kalender med en mengde
familievennlige aktiviteter og arrangementer i
oppkjøringen mot nyttårsaften, med et spekter av
ulike festivaler i hele området helt fra 15. november til
31. desember.
Ras Al Khaimah er allerede innehaver av et antall GUINNESS WORLD RECORDS™ for sine inspirerende
nyttårsfeiringer med pyrotekniske presentasjoner. Sett av tusenvis av tilskuere, omfavnet emiratet også
2022 med et fyrverkerishow som tok pusten fra de fleste, med bruk av over 15.000 effekter og 452
fyrverkeridroner. Dermed fikk den utrolige forestillingen ved inngangen til 2022 notert to nye GUINNESS
WORLD RECORDS™ titler; for ‘Most Remote Operated Multirotors/Drones Launching Fireworks
Simultaneously’ og for ‘Highest Altitude Multirotor/Drone Firework Display’.
For å finne ut mer, gå til https://visitrasalkhaimah.com/ eller besøk vår Instagram side
https://www.instagram.com/visitrasalkhaimah/

Virgin Gorda Villa Rentals fortsetter å utvide porteføljen
Dette selskapet kan nå tilby nybygde og fantastisk luksuriøse
villaer. Kjent for sine unike kyst- og luksusvillaer med fantastisk
utsikt og beliggenhet ved stranden, har de fire nye villaene
ytterligere utvidet selskapets produkttilbud, og dette gir de
reisende flere valg når det gjelder luksus, størrelse, stil og
karakter.

Disse fire villaene har økt den lokale portefølje til 28 VGVR
villaer, som varierer i størrelse fra én til seks soverom, og som
tilbyr eksklusive fasiliteter og er ideelle for familier, par og små
grupper.
Reisende og samarbeidspartnere kan sjekke tilgjengelighet og
bestille
gjennom
den
brukervennlige
onlinereservasjonsplattformen tilgjengelig på nettstedet. Priser er
provisjonsberettigede for reiselivsaktører.
Virgin Gorda Villa Rentals  https://www.bvitourism.com/

Jul i Frankrike
Julemarkedene er allerede blitt tent med sine vakre lys, og det er mye julestemning for de jule-glade
allerede nå. På Champs-Elysèes tennes lysene den 20. november, og fra den 17. november inviterer Les
Galeries Lafayette (stort kjøpesenter i Paris) til et spektakulært lysshow for både store og små.
I det historiske sentrum i Strasbourg «Petite France»,
kan du besøke Frankrikes kanskje mest eventyrlige
marked, hvor det dufter av krydderkaker.
Dette er uten tvil ett av de vakreste julemarkedene i
Europa, og kanskje også det eldste, da det går helt
tilbake til 1570!
Den 12. november åpner Disneyland Paris opp for
julehygge for både små og store, når det åpner opp
for sin julesesong 2022.
Joyeux Nöel!

https://www.france.fr/fr

Filippinene ønsker alle reisende velkommen tilbake!
Har du planer for et besøk på Filippinene?? 🇵🇭🧳✈
Hvis du er fullt Covid-vaksinert, trenger du ikke å gjennomgå noen Covid-test, og du trenger heller ikke å
oppholde deg i karantene. Dersom du ikke er vaksinert, eller bare delvis vaksinert, er en antigen -test alt du
trenger.
Og, ja.., ikke glem å fylle ut ditt e-ankomst skjema.

Så da er det bare å pakke
kofferten, og så ser vi frem
til å treffe deg snart!
For mer detaljer, se her:
https://itsmorefuninthephili
ppines.co.uk/destinations/
Kilde: PDOT Office of Public
Affairs and Advocacy

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.

18. november 2022
Presse-event med visitBerlin: Intervju, Meet&Greet og konsert med Babylon Berlins
storband Moka Efti
Kvelden innebærer også middag og nyheter fra storbyen Berlin.
Tid: Fredag 18. november 2022 kl. 17.00
Sted: Bærum kulturhus, Sandvika
Informasjon/påmelding: Joelle.Janz@germany.travel

19. – 21. november 2022:
International Healthcare Travel Forum (IHTF) i Amman

Dette er det største internasjonale forumet for reiseliv knyttet til helse og helsereiser. Arrangementet
støttes av Jordan Tourism og andre organisasjoner og har Kong Hussein som sin høye beskytter.
Foruten turoperatører, reisebyråagenter, flyselskaper og andre fra reiselivsnæringen, inviteres også
offisielle representanter fra ulike land og eksperter innen helse, forsikring etc. til å delta.
Tid: Lørdag 19. – mandag 21. november 2022
Sted: Amman, Jordan
Registrering: www.phajordan.org / communication@phajordan.org

29. november 2022
GERMAN DAYS med Lübeck og Travemünde Turisme

Arrangement for turoperatører, journalister og influensere med middag, informasjoner og nyheter
om reiselandet Tyskland og destinasjonen Lübeck. Deltagere får en fribillett til de tyske filmdagene
og kan selv velge ønsket dag og film.
Tid: Tirsdag 29. november 2022 kl. 17.00
Sted: Vega Scene, Oslo
Informasjon/påmelding: Joelle.Janz@germany.travel

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 https://travelxpo.no/en/

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

16. februar 2023:

No rdic workshop – Britain and Ireland
Stor felles workshop i regi av Visit Britain og Tourism Ireland, med fokus på reiser til Irland og
Storbritannia, basert på «speed dating» med en rekke aktører fra reiselivssektoren i disse
landene. Hosted buyer program for kvalifiserte kjøpere.
Tid: Torsdag 16. februar 2023 fra kl. 10.00.
Sted: Axelborgsalen, Vesterbrogade 3, København.
Informasjon: mkarkkainen@tourismireland.com / jessica.lithen@visitbritain.org

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

