
sommeren 2020Reisenyheter fra hele verden 

Vi lever i en helt spesiell tid, der vi er henvist til å dyrke minner og drømmer, og ikke får
muligheten til å oppleve alle de land og reisemål vi har på vår ønskeliste. Imidlertid håper
vi at ventetiden snart skal være over, og at vi igjen kan få oppleve mange av de
spennende destinasjonene som ligger der og venter på oss. Etter hvert som situasjonen
både i Norge og andre land er i fred med å bedre seg, åpnes det gradvis opp for reiser til
utlandet.

Selv om vi fortsatt står overfor store utfordringer, ikke minst økonomisk, synes vi likevel
det er viktig å sende dere en liten oppmuntring, i form av et livstegn fra noen av de
mange turistkontorene som håper på at norske gjester snart kommer tilbake. Noe av det
som omtales i nyhetsbrevet kan oppleves ganske snart, mens andre ting ligger litt lenger
frem i tid. Uansett er det viktig å drømme om de mange spennende opplevelsene som
venter oss, og være optimister med tanke på en ny og bedre fremtid!

Riga vertskap for det eneste Gold Label maratonløp i Nord-Europe

Til tross for COVID-19, vil også dette året

Riga være vertskap for det eneste Gold

Label maratonløpet i Nord-Europa.

«Forutsatt at restriksjonene blir fjernet i tide,

vil det 30. Rimi Riga Marathon finne sted i et

format som er en jubilant verdig.

Hvis det fortsatt er restriksjoner som gjelder, vil vi tilpasse oss og finne kreative

nyskapninger som gjør at maratonjubileet kan finne sted på en verdig måte uten å

komme i konflikt med ekspertenes helseråd. For første gang i historien, kan det også

tenkes at det blir et virtuelt løp», kommenterer Aigars Nords, løpsdirektør for Rimi

Riga Marathon. Maratonløp har en lang historie i den latviske hovedstaden, og når

arrangementet runder 30 år, kan det vise til en imponerende vekst.

Dette året forventet arrangøren hele 40.000 løpere fra 85 nasjoner som skulle ønskes

velkommen til å delta i en av de fem løpene som tilbys; maraton, halvmaraton, 10 km,

6 km og et 4,2 km familieløp. Dessuten er det planlagt en rekke andre aktiviteter og

festligheter gjennom hele helgen den 10. og 11. oktober.

For mer informasjon om dette og andre aktiviteter: https://www.latvia.travel/

https://www.latvia.travel/
https://www.latvia.travel/


Drømmen om Seychellene lever videre / bli med i online kampanje

Første fase i kampanjen, som bl.a. omfatter en serie meldinger, fantastiske bilder fra

vakre Seychellene og fokus på spesielle produktfortrinn, har blitt meget godt mottatt,

og har skapt stor interesse for reisemålet. Dette ble fulgt opp med en følelsesladet

video lansert den 15. april, som ble delt mer enn 300 ganger på bare 24 timer.

Andre fase av kampanjen, som oppfordrer reisebransjen til å bistå STB i arbeidet med å

promoter reisemålet, blir lansert om kort tid. Også de reisende blir oppfordret til å

engasjere seg, ved å dele sine reiseopplevelser fra Seychellene på sosiale medier ved

bruk av hashtagene #staysafe #dreamnow #experienceseychelleslater.

Mrs. Sherin Francis, CEO for STB, sier: “Det å arbeide side ved side med våre

partnere, har alltid vært vår prioritet. Gjennom denne kampanjen, vil jeg sette fokus på

vårt behov for å jobbe sammen som en næring og opptre som et lag. Ved å bruke

hastagene, kan vi nå ut globalt med vårt budskap. Dette bidrar også til å sikre at

Seychellene som destinasjon har en internasjonal tilstedeværelse.”

Se også www.seychelles.travel for mer og oppdatert informasjon.

Selv om det for øyeblikket ikke er så lett å besøke

paradiset Seychellene, er det ikke noe som hindrer deg

i å drømme om en reise nettopp dit!

Første fase i denne kampanjen, kalt “Dream now,

Experience Seychelles later”, ble aktivert allerede den

7. april og finnes på en rekke digitale plattformer i regi

av Seychelles Tourism Board.

I disse spesielle tidene blir internett et viktig verktøy, og

turistmyndighetene legger stor energi i å sikre at

Seychellene fortsetter å være en ledende destinasjon i

bevisstheten til potensielle besøkende.

I linken under kan du gå inn på videoen

Dagens situasjon i Polen

Dagens spesielle situasjon har naturligvis

skapt stor usikkerhet for mange som har

planlagt reiser i denne perioden.

Derfor ønsker vi å gi deg en rask

oppdatering på hvordan corona-pandemien

påvirker dine reiser til Polen og noen tidligere

planlagte større arrangementer.

Mer informasjon om dette finner du her: https://bit.ly/2yv6ulM

http://www.seychelles.travel/
https://www.seychelles.travel/en/
https://www.youtube.com/watch?v=n3Ur48GUqP0&t=2s
https://www.polen.travel/no/om-polen/nyheter/dagens-situasjon-i-polen?fbclid=IwAR0_TZE5I94bQdj0zUt7FSFqnx70vHZszZTKWIafdc3QlJ10wLU6AkWs0Mw#i
https://bit.ly/2yv6ulM


Opplev utsolgt «en gang i livet»-kunstutstilling hjemmefra

Foruten en virtuell guidet tur gjennom Van Eyck-utstillingen, omfatter konseptet også

virtuelle utstillinger av andre flamske mestere, bl.a. Rubens og Bruegel.

www.flemishmasters.com/en/events/stay-at-home-museum

På grunn av koronakrisen, har Ghent Museum of Fine

Arts måttet stenge dørene til den etterlengtede – og

helt utsolgte – utstillingen «Van Eyck. An Optical

Revolution», den største utstillingen om den ikoniske

flamske maleren van Eyck noensinne. Utstillingen

skulle opprinnelig være åpen 1. februar - 30. april.

For allikevel å gi kunstelskere muligheten til å oppleve

utstillingen, tok Flanderns turistråd, VISITFLANDERS,

initiativet til prosjektet ”Stay at Home Museum”.

Kroatia åpner opp!

Kroatias Turistdepartement ønsker norske 

feriegjester velkommen!

Siden den 9. mai har 14.000 utenlandske

besøkende kommet inn i Kroatia, hvorav

halvparten er slovenere, takket være en avtale

mellom landene. Informerte kilder oppgir at det

fra 1. juni også vil være avtaler med Ungarn,

Østerrike, Tsjekkia og Slovakia.

Fra 15. juni vil også en avtale med Tyskland om fri innreise til å være gjeldende.

Innbyggere hjemmehørende i EU/EØS er også velkomne som turister, uavhengig av

spesielle avtaler. For øyeblikket skal utenlandske besøkende kunne dokumentere enten

at de eier bolig i Kroatia, har invitasjon til forretningsreise, har egen båt i Kroatia, skal

besøke familie eller har booket overnatting.

Alle besøkende får ved grensen et infoblad fra de kroatiske helsemyndighetene med

instrukser om retningslinjer for å hindre smittespredning.

Kroatia har fått ros for sin håndtering av coronakrisen av blant andre New YorkTimes:

https://bit.ly/2AfqLw5. Landet har 2.228 bekreftede tilfeller av coronaviruset, 95

personer er døde, og 130 er innlagt på sykehus, hvorav 10 i respirator. 1.946 personer

har blitt friskmeldt. Ingen nye tilfeller har blitt rapportert det siste døgnet (pr. 25/5).

En dataløsning er under utvikling, som skal gjøre det mulig å registrere sitt besøk i

Kroatia allerede før avreise, for å forkorte ventetiden ved innreise!

https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

Vel møtt i Kroatia!

For mer info, kontakt Vedran Susic, Direktør for Kroatiska Turistrådet

Vedran.susic@visitcroatia.nu, Mobil: 073-022 40 79

http://www.flemishmasters.com/en/events/stay-at-home-museum
https://bit.ly/2AfqLw5
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
mailto:Vedran.susic@visitcroatia.nu
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
https://www.flemishmasters.com/en/events/stay-at-home-museum


Gradvis gjenåpning av Hellas

Turismen i Hellas starter nå opp igjen med fokus på:

→Sikkerhet for ansatte

→Respekt for besøkende

→Styrking av infrastrukturen for helsetiltak på turistreisemål 

→Støtte til turistnæringen

→Rådgivning og samarbeid med nærmiljø, lokale myndigheter og 

verdenssamfunnet

Kapasiteten for å håndtere tilfeller av Corona-smitte

Styrking av kapasiteten til helsevesenet på turistdestinasjoner 

• Legge til rette for testmuligheter

• Utpekte leger spesielt for hver overnattingsbedrift med sikte på en første 

vurdering av mulige tilfeller av Corona-smitte.

• Spesielt utpekte koordinatorer for hver overnattingsbedrift med ansvar for 

håndtering av alle slike tilfeller. 

Operasjonell håndtering av tilfeller med Corona virus   

• Doktor på overnattingstedet vil ha kontrollen i første fase

• Det vil være spesielle karanteneområder i hver region eller på hver øy

• Overføring til helseinstitusjoner om dette anses som nødvendig

For mer informasjon: 

Greek National Tourism Organization-Stockholm 

info@visitgreece.se  www.visitgreece.gr

http://www.visitgreece.gr/#&slider1=2
mailto:info@visitgreece.se
http://www.visitgreece.gr/


Israels hotellindustri med gradvis gjenåpning

Den økte turistaktiviteten er mulig ut fra gjenåpning av flyruter til Israel, og Ben Gurion

flyplassen har annonsert en plan for å komme tilbake i normal drift. Dette omfatter en

rekke forholdsregler for å hindre spredning av smitte, med sikte på å ivareta hensynet

til folks helse og sikkerhet, og ved å utvikle en «corona-fri sone». I tråd med dette, har

hoteller og andre overnattingsbedrifter startet gjenåpning, med fokus på internasjonale

og israelske standarder for beskyttelse.

Den velkjente hotellkjeden Dan Hotel vil gradvis gjenoppta normal drift, etter å ha

gjennomgått en omfattende prosess med rengjøring og desinfisering av alle

driftsområder, også inkludert områder for vask og matlaging. Matbufetter vil bli

erstattet med tilbud om bordservering. Ved ankomst, vil alle gjester få målt sin

temperatur og motta en velkomstpakke med munnbind, antibac og våtservietter. Det

blir også tilrettelagt for sosial avstand i alle fellesområder, for å sikre gjestene et

avslappende og hyggelig opphold.

Hotellkjeden Isrotel har publisert sine retningslinjer for en trygg drift av sine

virksomheter, og de presiserer at de opptrer i tråd med alle kriterier fra israelske

helsemyndigheter. Dette skal sikre gjestene et problemfritt, trygt og avslappende

opphold ved alle kjedens hoteller. Gjester som ønsker å kansellere sitt opphold, gis

også anledning til å gjøre dette senest 24 timer før planlagt ankomst uten kostnader.

Israels raske og omfattende reaksjoner på

pandemien, innebærer at landets reiselivsnæring

nå er i stand til bevege seg tilbake mot en tilstand

av «ny normal».

Første steg er en gjenåpning av hoteller under de

nye helsebestemmelsene.

Ny “Clean & Safe”- merking i Portugal

Sertifiseringen er gratis og frivillig å anskaffe, og den gjelder i ett år om gangen. Å få

stempelet, forutsetter en implementering av en intern protokoll som - i tillegg til de

generelle kravene fra helsemyndighetene - sikrer gode nok hygieniske forhold til å

unngå risikoen for spredning av smitte. I skrivende stund har over 5.000 virksomheter

allerede fått dette stempelet.

www.visitportugal.com/en/content/clean-and-safe

Turismo de Portugal, Portugals turistråd, forbereder for tiden

landet på å ta imot turister igjen.

Blant de nye initiativene turistrådet har innført, er et «Clean &

Safe»-merke som tildeles turistaktiviteter og steder som

oppfyller de nødvendige hygiene- og rengjøringskravene for å

unngå spredning av covid-19.

https://www.danhotels.com/
https://www.isrotel.com/
http://www.visitportugal.com/en/content/clean-and-safe
https://www.visitportugal.com/en/content/clean-and-safe


Når krisen er over, er fortsatt Irland der for deg

Området strekker seg over hele 47 acres (ca. 200 mål), og her finner du både

italineske og japanske hager, fossefall og mer enn 200 arter av trær og busker.

Hagene ved Mount Stewart eiendommen i regionen Down, i den nordlige delen av

Irland, er så unike at de er med på listen over mulige kulturelle verdensarvsteder i regi

av UNESCO.

Ved Hillsborough Castle Gardens, også i det nordlige Irland, omfatter høydepunktene

bl.a. hagen fra det 18. århundre omgitt av murer og den vakre Yew Tree Walk.

Tourism Ireland  Media Room

For øyeblikket føler nok mange at vårt normal

liv er satt litt på vent, men naturen viser oss at

verden stadig forandrer seg. Få steder har

vårens ankomst et sterkere uttrykk enn i de

vakre hagene og parkene i Irland.

Blant de mest imponerende, er hagene ved

Powerscourt i regionen Wicklow.

Snart kan du reise til Spania igjen

Fra og med 1. juli åpner Spania grensene

og ønsker utenlandske turister velkommen.

Turistnæringen i Spania har i tillegg til de

velkjente områdene gastronomi, kunst,

kultur, strand og natur fokus på folkehelse

og miljø og bærekraft.

For en trygg og sikker gjenåpning av landet for utenlandske turister vil spanske

myndigheter lansere en rekke veiledere med råd og anbefalinger for aktører og

aktiviteter tilknyttet turistnæringen. Turistmyndighetene, som er en del av Handel-,

Industri- og Turismedepartementet, har i samarbeid med Helsedepartementet utviklet

disse veilederne.

Per dags dato har det blitt lansert 11 veiledere med råd og anbefalinger og tiltak mot

covid-19 for hoteller og leiligheter for turister, restauranter, reisebyråer, golfbaner, rurale

overnattingssteder, kurbad, museer, turistguider, herberger, campingplasser og for

aktiv turisme.

I tillegg er det utarbeidet 9 nye veiledere som venter på godkjennelse fra

Helsedepartementet. Det gjelder beskyttede naturområder, vannsportanlegg,

vannaktiviteter, uteliv, fornøyelses- og fritidsparker, turisttransport, besøk til vingårder

og andre industriinstallasjoner, steder med fokus på kultur, historie og natur, unike

offentlige steder og strender.

Disse veilederne er gratis og felles for hele Spania. Veilederne gir retningslinjer og

anbefalinger for at turistnæringen skal gjenoppta sin aktivitet med fokus på helse og

sikkerhet i tråd med helsemyndighetenes tiltak og som inngir tillit til de besøkende.

Gardens at Mount Stewart

https://www.nationaltrust.org.uk/mount-stewart
https://www.hrp.org.uk/hillsborough-castle/visit/#gs.6y3imy
https://media.ireland.com/en-ie/news-releases/global/magical-irish-gardens-reveal-nature’s-bounty
https://powerscourt.com/gardens/
https://media.ireland.com/en-ie/news-releases/global/magical-irish-gardens-reveal-nature’s-bounty
https://www.youtube.com/watch?v=GHHrJh7swUY


Ras Al Khaimah samarbeider med Veritas om sikkerhet

Som et ledd i arbeidet med å vise sitt fokus på den høyeste standard av helse,

sikkerhet og renhold, er RAKTDA glad for å kunne annonsere sitt samarbeid med

byrået Veritas, som er verdensledende på sitt område. Dette samarbeidet skal sikre

utvikling av gode og trygge rutiner, og videreutvikle emiratets «Stay Safe Hotel

Certification Program».

Dette programmet ble lansert i april, og er det første i sitt slag i UAE, og det omfatter

relevante og konsistente retningslinjer og prosedyrer, samt en interaktiv

veiledningstjeneste for partnere i reiselivsnæringen.

For mer informasjon, besøk gjerne websiden www.corporate.visitrasalkhaimah.com

Ras Al Khaimah Tourism Development

Authority (RAKTDA) inngår et

samarbeid med Veritas, det ledende

internasjonale byrået på testing,

inspeksjon og sertifisering, for å sikre

innføring av gode sikkerhetstiltak i

reiselivsnæringen.

Digital German Travel Mart fra 22. til 24. juni

Fra 22. til 24. juni 2020 går Tysklands

Nasjonale Turistkontor (DZT) online sammen

med den største workshopen for innkommende

turisme i Tyskland, Germany Travel Mart (GTM)

for å skape en digital workshop.

Tidligere har DZT i samråd med

gjestgiveren for årets messe, Turismeforbundet

i Mecklenburg-Vorpommern, besluttet å

forskyve den fysiske GTM til 2021 grunnet

covid-19-pandemien.
Årets virtuelle GTM presenterer delstaten Mecklenburg-Vorpommern som

reisedestinasjon virtuelt, skaper live-møter mellom utstillere og «Hosted Buyers» og

integrerer andre digitale kommunikasjonsmuligheter etter behov.

For mer informasjon eller interesse i deltagelse, ta kontakt med Joelle Janz. Deltagelsen

er gratis for turoperatører.

https://corporate.visitrasalkhaimah.com/news-media/press-releases/ras-al-khaimah-tourism-development-authority-raktda-partners-with-bureau-veritas-a-global-leader-in-testing-inspection-ceritfication-to-reinforce-safety-measures-within-the-hospitality-sector/
mailto:Joelle.Janz@germany.travel
https://www.germany.travel/no/index.html
https://corporate.visitrasalkhaimah.com/news-media/press-releases/ras-al-khaimah-tourism-development-authority-raktda-partners-with-bureau-veritas-a-global-leader-in-testing-inspection-ceritfication-to-reinforce-safety-measures-within-the-hospitality-sector/


«#Estonia Is Open

Spill her: www.visitestonia.com/en/streetview

Lykke til!

Jeg er her for deg og dine kolleger, klar til å hjelpe dere med å utvikle fremtidens reiser

til Estland. Så når tiden føles riktig, kan du velkommen til å ta kontakt!

Dere kan nå meg på: lisen.espeland@eas.ee

Estland er nært.»

Estland har åpnet sine grenser mot Finland og Latvia.

Dette er et steg fremover, og dette steget gir håp om at vi snart får ønske Deg

velkommen til Estland igjen!

Gjenåpning av Maltas infrastruktur for turisme

Et sett av prosedyrer har blitt utviklet for ulike typer virksomheter i reiselivsnæringen og 

andre virksomheter som tar i mot turister. 

Forbudet mot flyvninger til og fra Malta som gjelder for øyeblikket, vil vare frem til i alle

fall 15. juni. Selv om myndighetene sier det ikke er noen umiddelbare planer om

gjenåpning av landets grenser, har turistminister Julia Farrugia Portelli diskutert

mulighetene for å etablere såkalte “turistkorridorer” når tiden er inne, i samarbeide med

ni land, inkludert bl.a. Norge, Luxembourg, Serbia og Slovakia.

Mer informasjon finnes her: https://www.mta.com.mt/en/reopening

Dette er gjort for å sikre en streng

overholdelse av regler for sosial avstand,

økt fokus på hygiene, og for å minimalisere

risikoen for spredning av Covid-19 smitte

ved bedrifter som gjenåpner for å ta i mot

lokale og internasjonale turister, etter at

disse virksomhetene ble stengt tidligere.

Mens vi venter på Deg, har vi 

utviklet spillet ”Google Street 

View Orientering” i Estland.

Dette et morsomt og interessant 

spill, der du får muligheter for å 

oppdage landet, på en 

annerledes måte.

http://www.visitestonia.com/en/streetview
mailto:lisen.espeland@eas.ee
https://www.mta.com.mt/en/reopening
http://www.visitestonia.com/en/streetview
https://www.mta.com.mt/en/reopening


Malaysiske feiringer

I år er dette ganske annerledes, med en nedtonet feiring med bare de aller nærmeste,

siden det fortsatt er mange begrensninger p.g.a. smittefaren. Imidlertid har Malaysia

lykkes bra i å kontrollere pandemien, og de strenge restriksjonene i startfasen er i ferd

med å bli modifisert og fjernet, sakte men sikkert. De nåværende restriksjonene

gjelder frem til den 9. juni, da dette vil bli vurdert på nytt.

De siste oppdateringer når det gjelder situasjonen, kan du finne

her:  https://vm2020.malaysia.travel/alert

Mai er en måned for feiringer i Malaysia.

Introduksjon av “Aruba Health & Happiness Code” (HH Code)

Mens vi alle jobber med å kjempe oss igjennom de ulike fasene av Covid-19 viruset,

har Aruba, i likhet med de fleste andre reisemål i verden, vært nødt til å raskt tilpasse

seg en “ny normal” situasjon. Med dette som bakgrunn, ønsker vi å gi våre nære

samarbeidspartnere en oppdatering når det gjelder våre proaktive forberedelser for en

gjenåpning.

Her finner du mer informasjon om programmet:

https://www.aruba.com/se/nyheter/aruba-informerar-om-landsomfattande-

forhallningsregler-angaende-halsa-och-sakerhet-infor-sommarens-ankomster

Aruba Tourism Authority (A.T.A.), i samarbeide med 

Department of Public Health og viktige partnere i 

reiselivsnæringen,  er stolte over å kunne presentere  

‘Aruba Health & Happiness Code’ (HH Code). 

HH Code vil være et strukturert program for 

sertifisering innen rengjøring og hygiene, og dette 

programmet er obligatorisk for alle reiselivsrelaterte 

virksomheter på øya.  

Den muslimske feiringen av Eid, etter en 

måned med faste, mens noen av 

stammene i Sabah-provinsen feirer 

Harvest Festival. 

Vanligvis er dette store fester med 

mengder av lokale spesialiteter, feiret 

sammen med storfamilien og et spekter av 

venner.

https://vm2020.malaysia.travel/alert
https://www.aruba.com/se/nyheter/aruba-informerar-om-landsomfattande-forhallningsregler-angaende-halsa-och-sakerhet-infor-sommarens-ankomster
https://vm2020.malaysia.travel/alert


TAT lanserer «Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA»

Imidlertid er det fortsatt en risiko for at Thailand kan bli rammet av en «bølge nr. 2»,

noe som innebærer fortsatt fokus på tiltak for å begrense og kontrollere mulig smitte,

og som forutsetter at befolkningen støtter opp om dette. Samtidig er det viktig å

gradvis komme over i en fase med gjenoppretting av en sunn økonomisk utvikling i

tråd med de retningslinjer som vil gjelde for den «nye normalsituasjonen», med

nødvendige smitteverntiltak.»

Utfordringen med den nye normalen blir å la det thailandske folk vende tilbake til et

normalt liv der de kan tjene til livets opphold, samtidig som de blir beskyttet mot

spredning av smitte. I form av en rekke forebyggende tiltak knyttet til hygiene og

helsekontroll, satser myndighetene på at fokuset på sosial og økonomisk trygghet

skal bringe landet og befolkingen gjennom denne krisen.

Departementet for Turisme og Sport har engasjert TAT i arbeidet med tilpassing av

retningslinjene for turistsektoren i tråd med myndighetenes beslutninger.

Hovedfokuset vil være på oppgraderte standarder for renhold og hygiene, samt å

bistå virksomheter i reiselivsnæringen med en tilpassing av sine produkter og

tjenester til den nye normalen og de krav som blir stilt. På denne måten skal det gi

turistene økt trygghet når de besøker Thailand i fremtiden.

Mer informasjon om programmet finner du her:

https://thailandsha.tourismthailand.org/,

De thailandske turist- og helsemyndighetene har inngått et samarbeide om å utvikle

og lansere et unikt sertifiseringsprogram for å styrke den thailandske

reiselivsnæringen som et ledd i deres forberedelser for en mer normal drift, og for å

skape trygghet hos internasjonale og lokale turister.

Prosjektet, som kalles «Amazing Thailand 

Safety and Health Administration: SHA», 

er i første rekke et program for å fremme 

helse og hygiene i turistmessig 

sammenheng. 

Ved lanseringen sa Mr. Phiphat

Ratchakitprakan, Minister of Tourism and

Sports, følgende; «Covid-19 viruset har

spredd seg raskt til et stort antall land

over hele verden, og medført et stort

antall smittede og døde.

For øyeblikket, har Thailand lykkes med å

kontrollere spredningen av viruset, takket

være rask reaksjon fra thailandske

myndigheter og en helhjertet støtte fra

befolkningen.

https://thailandsha.tourismthailand.org/
https://thailandsha.tourismthailand.org/index


Kypros ønsker nordmenn velkommen tilbake

Oppdatering fra verdens største turistland

Det har skjedd en god del etter at landet den 11. mai gikk inn i en ny fase for

gjenåpning. Som dere nok vet, har Frankrike, som mange andre land, tatt drastiske

foranstaltninger i lys av Covid-19 krisen for å skape de beste forutsetninger for

sikkerhet, , samt det beste for den franske befolkning. Dette har og er naturligvis en

topp prioritet, og nå er tiden kommet til å ta de første skritt mo en gjenåpning.

Det er blitt laget et kart over sunnhetssituasjonen i Frankrike, både med regionene og

de oversjøiske territoriene. Via dette kartet, kan man se hvilken farge en region har,

samt de regler som gjelder. Naturligvis er det flere restriksjoner i de røde områdene

enn i de grønne. Diverse restriksjoner ble iverksatt ved grensene til Frankrike, og disse

vil foreløpig bli værende frem til 15. juni 2020.

Samtidig er det en del positive endringer, som er satt i gang i denne fasen av

gjenåpningen, og det vil fortløpende bli gitt oppdateringer om dette.

Den 14. mai ble den nye planen for turisme i Frankrike presentert av landets

statsminister. Planen har fokus på disse tre områdene:

• Sunnhetsforanstaltninger, samt informasjon til de reisende.

• 18 mill. euro i støtte til turistrelaterte virksomheter, sports og kulturbegivenheter,

slik at de kan flytte seg fra ”nødsituasjon til bedringssituasjon”.

• Forberedelse av gjenoppstarten samt nye tiltak for turismen i Frankrike.

Ta forøvrig gjerne kontakt med oss om dere trenger ytterligere informasjon eller

asssitanse. Her er link til vår hjemmeside: https://sca.france.fr/no

FB siden vår er også ofte benyttet for hyggeartikler:
https://www.facebook.com/NO.France.fr/

Kypriotiske myndigheter har meddelt at

grensene for turister igjen. Åpningen skjer i

flere steg, der de første gjestene ønskes

velkommen allerede i juni.

Norge er blant de landene som inngår i den 

første gruppen som ønskes velkommen 

tilbake til  Kypros, og fra og med den 20. juni 

kreves det ingen spesielle dokumenter eller 

tester for å komme inn i landet.

https://sca.france.fr/no
https://www.facebook.com/NO.France.fr/
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/
https://sca.france.fr/no


Besøk Serbia

Delta i den nye «Dreaming of Tobago» kampanjen

Mens den internasjonale reiselivssektoren kjemper mot konsekvensen av Covid-19

pandemien, har Tobago Tourism Agency lansert en digital kampanje for å bringe sårt

tiltrengt positivitet og håp til det internasjonale reiselivsmiljøet, og for å oppfordre

tidligere og fremtidige besøkende til å fortsette å drømme om Tobago.

Tobago deltar i arbeidet til en rekke internasjonale organisasjoner med å spre et felles

budskap om motstandskraft, optimisme og ansvarlighet for å bringe reiselivet inn i en

ny og lysere fremtid. #DreamingOfTobago er helt og fullt brukerbasert, og søker å

fortelle historien sett gjennom øynene til tidligere besøkende og lokale innbyggere.

Kampanjen skal vise hva destinasjonen har å tilby, gjennom fantastiske bilder,

fengslende videoer og nostalgiske uttalelser, slik at reisemålet er langt fremme i

bevisstheten til regionale og internasjonale turister.

Kampanjen ble lansert for fullt i mai i form av en kort video på Tobago Tourism Agency

sin online plattform. Med fokus på fascinerende inntrykk fra området, også under vann,

fra det uberørte Tobago, oppfordrer den publikum til å delta aktivt og dele sine minner

og opplevelser.

Louis Lewis, CEO for TTAL, sier; «Hensikten med kampanjen er å opprettholde

kontakten til vårt internasjonale nettverk av reisende og inspirere dem i form av minner

og erfaringer fra Tobago.

Fra den 22. mai, vil det ikke være noe krav om

dokumentasjon for negativt testresultat for å reise inn i

Serbia, og det kreves heller ingen spesielle tillatelser,

verken for lokale innbyggere eller besøkende fra andre

land.

Alle som ankommer Serbia, vil motta informasjon og

helserelaterte advarsler om at de er i et område der det

fortsatt finnes smitte, og opplysninger om hvordan man

kan beskytte seg mot dette.

Også i Serbia må alle respektere og følge myndighetenes retningslinjer, bl.a. knyttet til

bruk av ansiktsmasker og sosial avstand på 2 meter. Air Serbia gjenopptar flyvninger

på et begrenset rutenett fra 18,. mai, og tar sikte på å utvide rutetilbudet fra 15. juni.

http://www.srbija.travel/en #seeserbia https://www.airserbia.com/en/

Denne kampanjen har som formål å

opprettholde Tobago som en prioritert

destinasjon i de reisendes bevissthet frem til

det blir trygt å besøke øya igjen, men den

representerer også solidaritet med

internasjonalt reiseliv.

http://www.srbija.travel/en
https://www.airserbia.com/en/
https://www.srbija.travel/en
https://www.visittobago.gov.tt/dreamingoftobago


Unntakstilstanden i Tsjekkia avsluttes – diskuterer en viss grenseåpning

Filippinene forbereder gjenåpning

Etter lang tid med lockdown, er Filippinene nå i full

gang med å forberede en gradvis gjenåpning av

samfunnet og turistindustrien. Myndighetene er

svært opptatt av at dette skal skje på en trygg

måte, både for befolkningen og besøkende, og har

derfor truffet flere viktige tiltak.

Som et ledd i dette arbeidet, har Department of

Tourism utarbeidet retningslinjer for

overnattingsnæringen som definerer det som etter

hvert kalles «ny normal» situasjon.

Retningslinjene er ganske detaljerte og omfatter

alle avdelinger i bedriften; inkludert resepsjon og

Concierge, hotellrommene og housekeeping,

servering av mat og drikke, sanitærforhold og

desinfeksjon i kjøkkenområdet, andre

fellesområder, hotelltransport, vedlikehold og

leveranser av varer og tjenester.

Etter to måneder på halv maskin, begynner

Tsjekkia å vende tilbake til et normalt liv.

Unntakstilstanden ble avsluttet den 17.

mai. Denne uken har restauranter,

overnattingssteder, drosjetjenester og slott

igjen åpnet for publikum, og samling av

inntil 300 personer er tillatt.

Ytterligere endringer vil komme den 8. juni, da det forventes at kapasitetsgrensen for

ulike arrangementer vil bli ytterligere øket, forutsatt at utviklingen tilsier dette. Imidlertid

blir noen restriksjoner videreført.

Ankomster til Tsjekkia er fortsatt begrenset til besøk som anses nødvendige og kan

rettferdiggjøres. Det innebærer at turister foreløpig ikke kan komme til Tsjekkia eller

reise via landet. Derimot forventes det at grensene mellom Tsjekkia, Østerrike,

Slovakia og Ungarn vil bli åpnet helt fra midten av juni.

https://www.linkedin.com/company/czechtourism-scandinavia-and-finland

«Dreaming of Tobago» gir en plattform for deling, kontakt og et kollektivt håp for

fremtiden, når det igjen blir mulig å oppsøke det naturlige, uberørte og uoppdagede

Tobago igjen.»

For mer info om kampanjen:  www.TobagoBeyond.com/dreamingoftobago

Ta også gjerne kontakt med: Tobagotourism.scandinavia@aviareps.com

https://www.linkedin.com/company/czechtourism-scandinavia-and-finland
https://www.linkedin.com/company/czechtourism-scandinavia-and-finland
http://www.tourism.gov.ph/
https://www.visittobago.gov.tt/dreamingoftobago
mailto:Tobagotourism.scandinavia@aviareps.com


Kommende aktiviteter

For fortløpende oppdatering, se: https://asbconsult.no/bransjekalender/

22.-24. juni 2020

Germany Travel Mart (ONLINE)

Dette er en årlig incoming workshop for Tyskland, som hvert år samler et stort antall 

tyske tilbydere og agenter fra en rekke land.

Sted: Arrangementet foregår digitalt 

Informasjon/påmelding: joelle.janz@germany.travel

21. september 2020

Regional Workshop Kristiansand

Internasjonal workshop med et stort antall utenlandske turistkontorer, flyselskaper og 

andre partnere fra ulike land. Workshop med muligheter for å få oppdateringer og 

informasjon om reisemål, ruteforbindelser, aktiviteter m.m., mingling med kolleger, 

samt quiz med hyggelige premier.

Tid: Mandag 21. september 2020 kl. 17-21.

Sted: Klubben, Vestre Strandgt. 8, Kristiansand.

Informasjon/påmelding: www.antor.no / arne@asbconsult.no

22. september 2020

Regional Workshop Bergen

Internasjonal workshop med et stort antall utenlandske turistkontorer, flyselskaper og 

andre partnere fra ulike land. Workshop med muligheter for å få oppdateringer og 

informasjon om reisemål, ruteforbindelser, aktiviteter m.m., mingling med kolleger, 

samt quiz med hyggelige premier.

Tid: Tirsdag 22. september 2020 kl. 17-21.

Sted: Scandic Bergen City Hotel, Håkons gt. 2-7, Bergen.

Informasjon/påmelding: www.antor.no / arne@asbconsult.no

Dessuten er det utarbeidet konkrete retningslinjer for gjestebehandling i ulike

sammenhenger, og for den generelle administrasjon og drift av virksomheten.

For å beskytte både gjester og ansatte, er det iverksatt en del tiltak:

- Gjestene må fylle ut et skjema i forma v en helsedeklarasjon.

- Det oppfordres til at all betaling foregår online før ankomst.

- Det installeres scannere ved hotellinngangen for å måle gjestenes temperatur.

- Bare registrerte gjester tillates adgang til hotellet.

- Alle gjester informeres om hvordan de skal forholde seg.

- Hyppig håndvask, bruk av ansiktsmasker og sosial avstand anbefales.

Retningslinjene omfatter også kriterier for håndtering av mistenkte smittetilfeller, ulike

former for beredskap, trening av medarbeidere etc.; alt for å sikre både gjester og

ansatte mot smittespredning.

Med disse retningslinjene og andre tiltak som er iverksatt, og med bistand fra

myndigheter og aktører i reiselivet, forventer landet å kunne ønske turister velkomne

igjen ganske snart til et trygt og hyggelig opphold.

For mer informasjon: www.tourism.gov.ph

https://asbconsult.no/bransjekalender/
https://asbconsult.no/bransjekalender/
mailto:joelle.janz@germany.travel
https://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
https://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
http://www.tourism.gov.ph/


www.antor.no  arne@asbconsult.no  91198290

23. september 2020

Regional workshop Trondheim

Internasjonal workshop med et stort antall utenlandske turistkontorer, flyselskaper og 

andre partnere fra ulike land. Workshop med muligheter for å få oppdateringer og 

informasjon om reisemål, ruteforbindelser, aktiviteter m.m., mingling med kolleger, 

samt quiz med hyggelige premier.

Tid: Onsdag 23. september 2020 kl. 17-21.

Sted: Scandic Lerkendal Hotel, Klæbuv. 127 a.

Informasjon/påmelding: www.antor.no / arne@asbconsult.no

24. september 2020

Regional workshop Oslo

Internasjonal workshop med et stort antall utenlandske turistkontorer, flyselskaper og

andre partnere fra ulike land. Workshop med muligheter for å få oppdateringer og

informasjon om reisemål, ruteforbindelser, aktiviteter m.m., mingling med kolleger,

samt quiz med hyggelige premier.

Tid: Torsdag 24. september 2020 kl. 17-21.

Sted: TBA

Informasjon/påmelding: www.antor.no / arne@asbconsult.no

26. november 2020

Visit Portugal – Travel Trade Marketplace

Presentasjon av Portugal som reisemål og stor workshop med det nasjonale

turistkontoret, regionale turistkontorer, agenter, flyselskap, hoteller etc.. Her finner du

mange interessante kontakter, kan hygge deg med god mat og vinne attraktive reiser i

den avsluttende trekningen.

Tid: Torsdag 26. november kl. 16.00.

Sted: TBA (etterfulgt av middag).

Informasjon/påmelding: stig.kaspersen@turismodeportugal.pt

15.-17. januar 2021

Utforsk Verden / TravelXpo

En ny og utvidet reisemesse, der to messearrangementer blir til ett; Norge + resten av

verden

Sted: Telenor Arena

Informasjon: post@utforsk-verden.no  www.utforsk-verden.no

28. januar 2021

Travel Match

Den 10. utgaven av den årlige B2B workshopen med fokus på reiser ut av Norge.

Sted: Oslo Kongressenter

Informasjon: meet@travelmatch.no  www.travelmatch.no

http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
https://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
https://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
mailto:stig.kaspersen@turismodeportugal.pt
mailto:post@utforsk-verden.no
http://www.utforsk-verden.no/
mailto:meet@travelmatch.no
http://www.travelmatch.no/

