
Endelig skimter vi lyset i enden av tunellen, og kan med litt større forutsigbarhet

planlegge og se fremover! Flere land er åpne for besøk, og flere nærmer seg gult nivå

som muliggjør besøk uten krav om karantene ved hjemkomst. Allerede er det også en

del land som er under den magiske grensen for å slippe karantene på hotell.

Derfor preges også nyhetene i noe større grad av aktiviteter og nyheter på reisemålene,

selv om det fortsatt er en del saker som dreier seg om Covid-19 og spesielle forhold og

tilbud knyttet til dette.

Bli med på reisen og gjenåpningen, og gled deg over noen av de mange spennende

opplevelsene som venter!

«Workation» i Serbia

The National Tourism Organisation of Serbia presenterer et nytt turistprodukt under

navnet Serbian Open Office, som tilbyr kontorplass for de som jobber i reiselivssektoren

og kommer som turister. Både turister og såkalte «digitale nomader» kjenner allerede

godt til kriteriene for «workation».

Det å jobbe på distanse gir muligheter

for å flytte kontoret til en inspirerende og

spennende destinasjon. Ideen bak

konseptet med «digital nomads» er at

de kan oppholde seg en måneds tid i

Serbia, og på denne måten også bli

bedre kjent med landet.

Beograd er allerede anerkjent som en

av favorittdestinasjonene for «digital

nom,ads». Mange av dem tiltrekkes av

energien i denne pulserende byen, åpne

museer og bylivet langs elveløpene gjennom sentrum av byen, samt mye mer. Også en

annen trend er i ferd med å markere seg – nemlig det å nyte den friske fjelluften, utforske

de nærliggende skogsområdene, utsikten over elvene, nærheten til helsebringende kilder

og andre fenomener i naturen, men også det å våkne opp på landsbygda og nyte en

tradisjonell serbisk frokost.

Mer informasjon: https://www.serbia.travel/en/explore-serbia/serbia-open-office

https://www.serbia.travel/en/explore-serbia/serbia-open-office


Ny rekord for blått f lagg i Spania i 2021

2021 har så langt vært et år med rekorder for det prestisjetunge kvalitetsmerket Blått flagg.

Spania topper igjen listen med antall Blått flagg-strender, total 615. Og det er 26 flere strender
enn forrige år. Antall blå flagg marinaer har også vokst i år, med 96 nye på listen.

Siden introduksjonen i Europa i 1987,

har Blue Flag-programmet fremmet
bærekraftig utvikling i ferskvann og

marine områder.

Det utfordrer lokale myndigheter og

strandoperatører til å oppnå høye
standarder i de fire kategoriene;

vannkvalitet, miljøledelse, miljøutdanning
og sikkerhet.

Andalucia er den regionen med størst økning av blått flagg-strender, nemlig 17 strender, med til
sammen 137 nye flagg som skal vaie fra juni, og dette blir bare overgått av Valencia Regionen,

med 13 flere strender med dette særegne kvalitetssymbolet, totalt 150. På tredjeplass i denne
klassifiseringen er Galicia. Som kan legge til 4, og har dermed nå totalt 115 flagg.

Du kan lese mer om Blått flagg programmet her: http://www.blueflag.global/

Malta sier velkommen tilbake til internasjonale turister 

Malta har nå kunngjort at de åpner igjen for turistaktiviteter fra den 1. juni 2021. Etter hvert som

vaksineprogrammet både i Malta og andre land raskt går fremover, gjør det trygge reiser mer
sannsynlig og oppnåelig, både for de besøkende og vertskapet.

I og med at Malta ligger godt foran de fleste

andre land når det gjelder andelen av
vaksinerte av befolkningen, har landet

annonsert at 1. Juni 2021 er datoen for å
gjenåpne for turistaktiviteter.

Dette baserer seg på det etter hvert

anerkjente trafikklyssystemet med røde,
gule og grønne soner og land. Malta har

iverksatt en ‘Sunny and Safe COVID
protocol’, slik at besøkende kan føle seg

trygge på at alle restauranter,
overnattingssteder og servicebedrifter

forøvrig må etterleve de høyeste standarder
for hygiene, renhold og sikkerhet.

De siste informasjoner og kriteriene for å kunne komme  til Malta som besøkende, så vel som 
oppdaterte detaljer om restriksjoner og sikkerhetsprotokoller på Malta, finner du her: 

www.visitmalta.com/en/covid-19

http://www.blueflag.global/
https://www.visitmalta.com/en/covid-19


I år blir det Rimi Riga Marathon!

Dette året vil Rimi Riga Marathon finne sted, og det arrangeres den 28. og 29. august. Barnas

Dag og Familieløpet vil bli arrangert den 28., mens de som vil delta i maratonløpet, halvmaraton
og løpene over 10 km og 5,5 km, er velkomne den 29. august.

Løpet går i år i en ny løypetrase
med start ved Frihetsmonumentet.

For å gjøre deltakelsen i den 31.
utgaven av Rimi Riga Marathon så

trygg som mulig, har planleggingen
vært grundig, og det unngås

massestarter og antall deltakere er
begrenset.

Dersom noen likevel skulle føle at de ikke er komfortable med å reise denne sommeren, har

arrangøren også lagt til rette for muligheten for å delta virtuelt, uavhengig av hvor i verden man
befinner seg, og med en spesiell levering av medaljer direkte til ditt hjemsted. Årets utgave av

medaljen og T-skjorte for arrangementet, kommer i år som en gratis spesialdesignet pakning,
utviklet av en av de kommende stjernene innen latvisk design.

Registreringen er åpen på vår webside www.rimirigamarathon.com, og «early bird» billetter vil
være tilgjengelige til slutten av mai.

For mer informasjon, les her. 

Israel første land til å fjerne alle Covid-19 restriksjoner

Sammenfallende med pilotprogrammet for å ta i mot de første gruppene av vaksinerte

utenlandske turister, annonserer det israelske helsedepartementet at alle Covid-19 restriksjoner

vil bli avviklet fra 1. juni.

Dette skyldes i stor grad det suksessfylte

vaksineprogrammet, som mer eller mindre

har eliminert nye tilfeller av Covid-19

smittede i landet.

Fra 1. juni vil det ikke være krav om å kunne

dokumentere vaksinering for å komme inn

på ulike arenaer, og begrensningene i

kapasiteten i butikker, på restauranter og

ander steder, vil også bli avviklet. Det vil

heller ikke være kapasitetsbegrensninger for

hvor mange

som kan delta på samlinger, innendørs eller utendørs. Israel kommer tilbake til sin normale rutine

igjen! Kravet om bruk av munnbind innendørs vil fortsatt bli opprettholdt, i alle fall for de neste par

ukene, slik at helsemyndighetene kan vurdere om også dette kravet kan fjernes. Reglene knyttet

til internasjonal reisevirksomhet vil også bli opprettholdt inntil videre.

Det daglige antallet smittede i Israel for øyeblikket, basert på et ukesgjennomsnitt, har gått ned

fra 8.600 på det høyeste under pandemien til bare 27 denne uken, med et totalt antall smittede

på 510. Les mer på http://www.goisrael.nu/

http://www.rimirigamarathon.com/
https://rimirigamarathon.com/en/news/815-registration-opens-for-31st-rimi-riga-marathon-to-take-place-this-year-without-mass-start
http://www.goisrael.nu/


Morgenturen fra ditt estiske hjemmekontor er som i et eventyr!

Big 7 Travel rangerte Estlands hovedstad Tallinn som nr. 1 på listen over de 50 beste stedene for

å jobbe på distanse. Kombinasjonen av en digital økonomi i sterk utvikling, sammen med lave
levekostnader, er bare et par av grunnene til at “digital nomads” forelsker seg i Estland.

Fra den eventyrlignende gamlebyen i Tallinn til
det historiske Kalamaja-distriktet med sin unike

trehusbebyggelse (ofte referert til som en av
verdens mest spesielle og populære); her er det

mye å utforske.

I tillegg har byen sett en rask utvikling av

moderne og trendy distrikter, der gamle og
sjarmerende fabrikkområder kombineres med

moderne arkitektur. Tallinn er dessuten en av de
mest aktive og profilerte kulturbyer i Nord-

Europa ut fra antallet kulturattraksjoner sett i
forhold til innbyggertallet.

Når du jobber på distanse fra Estland, kan du
glede deg over alle fordelene et digital samfunn

gir, lave kostnader og enkel infrastruktur for din
arbeidsplass, i tillegg til all skjønnheten!

→ Se på videoen: Come and Work in e-Estonia

Malaysias digitale reisebrosjyre

Som et viktig hjelpemiddel i planleggingen av feriereisene til Malaysia når grensene igjen åpner,

har Tourism Malaysia presentert fem nye interaktive brosjyrer og reiseguider som er tilgjengelige
via den nye og prisbelønte mikrositen ebrohcures.malaysia.travel.

Disse helt nyutviklede interaktive og 
digitale versjonene inkluderer en 

rekke interaktive 
multimediafunksjoner, som tekst, 

lyd, grafikk, animasjoner og videoer. 

Plattformen er svært brukervennlig
og har løsninger som gjør den

lettere tilgjengelig via laptop og
mobilt utstyr generelt. Den utnytter

Google Maps linker for å hjelpe
både turistene og turoperatørene

med planlegging av turer, velge egnede overnattingssteder og for å finne andre fasiliteter i
nærområdet. Innholdet kan også lastes ned som pdf-filer og lett deles via ulike former for sosiale

medier og på email.

For mer informasjon om Malaysia, følg oss på https://www.facebook.com/tourismmalaysianordics

https://www.visitestonia.com/en/why-estonia/media-centre
https://www.youtube.com/watch?v=1U8VrAJz2gw
https://ebrochures.malaysia.travel/
https://www.facebook.com/tourismmalaysianordics


Kroatia prioriterer vaksiner for reiselivsarbeidere 

Det kroatiske turistdepartementet og folkehelseinstituttet har besluttet å implementere

omfattende sikkerhetsprotokoller for å sikre en trygg retur av turisme i kjølvannet av COVID-19-
pandemien. Planen prioriterer vaksinering av arbeidstakere i turistsektoren og etablering av

ytterligere teststeder for turister.

Tidlig i mai begynner Kroatia å vaksinere sine 70
000 faste- og sesongarbeidere i turistsektoren

og planlegger å utvide vaksinasjonsprogrammet
til 90 000 private overnattingsleverandører.

I tillegg vil myndighetene etablere flere steder for 

å teste turister og gi den nødvendige 
opplæringen for testpersonale i samsvar med 

det kroatiske folkehelseinstituttet.

Safe Stay in Croatia-programmet er en annen
måte som Kroatia prioriterer de reisendes helse

og sikkerhet.

«Vi er glade for å se en så positiv respons på vår innsats fra flyselskaper og turoperatører som

øker kapasiteten fra Skandinavia og Finland til Kroatia," sier Vedran Sušić, direktør for det

kroatiske nasjonale turiststyret. "Med disse tiltakene på plass kan vi helhjertet og trygt åpne

grensene våre for reisende fra Norden.»

Vi kan knapt nok vente på å få ønske deg velkommen tilbake til vårt vakre land og vi er. Selvsagt
har vi fokus på å sørge for at du, vår lokalbefolkning og andre besøkende til landet skal kunne

føle seg så trygge som overhodet mulig, slik at du kan ha ro i sjelen mens du utforsker landet.

For å sikre dette, ber vi om at du oppfyller ett av disse fem kriteriene og kan dokumentere dette, 
for at du skal få adgang til Kroatia. → Entering Croatia

Mer info på: → Coronavirus 2019-nCoV Q&A (croatia.hr)

Nettside med oversikt over Madeiras turstier

Madeiras frodige natur er ideell for å

utforske til fots eller på sykkel. Derfor har

øygruppens turistråd lansert et nytt

nettsted, madeiraoceantrails.com, hvor du

kan finne for eksempel tur-, løpe- og

sykkelruter på Madeira på et interaktivt

kart.

Her kan du klikke for å lese mer om rutenes

lengde, vanskelighetsgrad, varighet og

lignende, akkurat som du kan klikke direkte

på Google Maps på nettstedet hvis du vil, eller finne lenker til bedrifter som arrangerer

fotturer. Det er for tiden 61 forskjellige ruter på nettstedet, og det er allerede planer om

å utvide nettverket.

→https://www.madeiraoceantrails.com/

https://www.safestayincroatia.hr/en
https://croatia.hr/en-GB/coronavirus-2019-ncov-q-and-a
https://madeiraoceantrails.com/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.madeiraoceantrails.com%2F&data=04%7C01%7C%7C1dbf99898fbb47809b0208d8d25fc598%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C637490656533946853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uPwwu0u0D36hleJbdiFpkvsiz7PFifTMkZzeRzOUhVM%3D&reserved=0


Store investeringer i bærekraftig utvikling i Ras Al Khaimah

På Arabian Travel Market 2021, annonserte myndighetene store investeringer i et 20-talls

prosjekter knyttet til bærekraftig reiseliv over hele emiratet. Dette omfatter også Jebel Jais, det
høyeste fjellet i UAE, fra Basecamp Jais og Jais Wings Paragliding, til en permanent Hot Air

Balloon utsiktsplattform og Earth Hotels Altitude.

Denne investeringen omfatter også støtte til
detaljhandel, ulike former for overnattings- og

servicebedrifter, samt kulturprosjekter.

Raki Phillips, Chief Executive Officer i Ras Al

Khaimah Tourism Development Authority, sa:
«Dette har vært en veldig travel og proaktiv

periode for RAKTDA, der emiratet utvikler
seg til en markert global destinasjon».

Denne planen, med en investeringsramme på
mange millioner, demonstrerer vår vilje til og

intensjon om å satse på turisme, til tross for
de mange utfordringen i internasjonalt reiseliv

den siste tiden.

Disse prosjektene er også i samsvar med vår visjon og strategi for å gå videre med vår

merkevarebygging, basert på destinasjonenes naturgitte topografi – sjø, ørken og selvsagt vårt
spektakulære fjellområde – i tillegg til vårt ønske om fortsatt vekst og utvikling i tråd med ønskene

og behovene innen internasjonalt reiseliv.»

Besøk oss og se alle de omfattende tilbudene som vises live ved hjelp av et interaktivt kart 

visitrasalkhaimah.com/newprojects

Utendørs kunstutstillinger i Flandern

Visste du at Belgias største friluftsutstilling med 30 forskjellige verker finnes på landets

kyst? Her kan du oppleve Beaufort Sculpture Park, som er oppkalt etter Beaufort Art

Festival, som finner sted hvert tredje år og ble arrangert for første gang i 2003.

Hvert år blir det til kunstfestivalen plassert

en rekke verk av belgiske og

internasjonale kunstnere langs den 67 km

lange kystlinjen.

Mange av verkene blir fjernet igjen etter

utstillingen, men noen får være, og disse

kan deretter beundres gratis hele året.

Den 7. utgaven av festivalen arrangeres til

november 2021.

Her vises 21 nye verker, hvorav åtte blir

en permanent del av skulpturparken etterpå. Parken er ideell for å utforske på sykkel eller

med kysttrikken, som går fra Knokke til De Panne og er verdens lengst fungerende

trikkelinje.

Bilde fra Beaufort

 mer om Flandern neste side

https://visitrasalkhaimah.com/newprojects/


Til 24. oktober kan du også igjen oppleve moderne kunst og arkitektur i den

sjarmerende belgiske middelalderbyen Brugge, når byen arrangerer Brugge Triennial for

tredje gang. Her skal 13 kunstnere og arkitekter bygge nye moderne installasjoner rundt

om i byen. Årets tema er TraumA, og som noe nytt skifter fokuset også fra offentlige

områder til en rekke skjulte steder i byen.

Utstillingen utforsker grensen mellom det synlige og det skjulte, det private og det

offentlige, det sansede og det underbevisste - og den subjektive opplevelsen av byen,

skapt av fortid, nåtid, drømmer og mareritt.

→www.beaufort21.be

→www.triennalebrugge.be/en

WTO og turistministre sammen for å relansere turismen på 

det amerikanske kontinent

Turistminister David Collado, sammen med 15 andre turistministre og viseministre fra det

amerikanske kontinent, har etablert et samarbeid med sikte på relansering av

internasjonal turisme til regionen.

Dette skjedde på et møte som var innkalt av World Tourism Organization, der åpningen

ble ledet av Luis Abinader, president for Den Dominikanske Republikk.

Turistlederne fra det amerikanske

kontinent forpliktet seg gjensidig til å

fokusere på gjenåpning av turismen,

ved å prioritere denne sektoren og bidra

til at den kan leve opp til internasjonale

standarder og protokoller.

I tillegg, var det enighet om å legge vekt

på innovasjon og digitalisering, utvikling

av et bærekraftig reiseliv og styrke

støtteordningene både for ansatte og

berørte bedrifter.

Ved ooppstarten av møtet, kommenterte generalsekretær Zurab Pololikashvili i World

Tourism Organization hvordan Den Dominikanske Republikk hadde iverksatt tiltak for å

håndtere Covid-19 pandemien, og fremhevet særlig at “gjenetablering av tillit i

reiselivssammenheng er et første og svært viktig steg mot overlevelse og vekst for

turistnæringen, noe som bidrar til å gi millioner av mennesker på det amerikanske

kontinent nytt håp og medvirker til ny økonomisk opphenting og vekst generelt.”

For mer informasjon, www.godominicanrepublic.com. 

http://www.beaufort21.be/
http://www.triennalebrugge.be/en
http://www.godominicanrepublic.com/


Thailands plan for gjenåpning fortsetter i takt med 

vaksineringen   

Phuket blir den første destinasjonen som letter på kravene om karantene for utenlandske

turister, og det skjer fra og med juli. Så følger destinasjoner som Krabi, Phang Nga

(Khao Lak), Koh Samui, Pattaya og Chiang Mai, som planlegger gjenåpning i oktober.

Planen er så at hele landet skal være gjenåpnet fra og med januar 2022.

Phuket blir altså den første

destinasjonen som avvikler

karantenekravet for vaksinerte

utenlandske turister knyttet til det

såkalte «Phuket Sandbox»

programmet, som starter den 1. juli

2021.

Turister vil da bli bedt om å tilbringe

de første sju dagene på øya, før de

kan reise videre til andre områder i

Thailand. Som et ledd i

forberedelsene med å ønske

vaksinerte utenlandske turister velkommen, jobber myndigheten med et

vaksinasjonsprogram for på en trygg måte å oppnå flokkimmunitet mot Covid-19 med 70

% vaksinerte blant lokalbefolkningen i Phuket.

→Les mer

Fokus på Cornwall som reisemål

Cornwall’s fascinerende landskap omfatter noen av de vakreste strendene og

kystområdene I Storbritannia, og inkluderer også verdens største innendørs regnskog,

The Eden Project. Med bakgrunn i det mangfoldige biosystemet og forskning knyttet til

bærekraft, er dette virkelig en egnet destinasjon for det kommende G7 møtet i juni.

Cornwall er velkjent for mange, fordi landskapet

fungerer som bakteppe og kulisse i en rekke

filmer og TV-produksjoner, fra James Bond til

Poldark produsert av BBC. Likevel vil nok mange

besøkende bli overrasket over de spennende

turstiene langs kysten, de utrolig vakre hagene,

fantastisk dyreliv, mat og drikke i verdensklasse,

historiske steder og et pulserende liv på den

lokale scenen for kunst og kultur.

For å gi deg mer informasjon, lanserer Cornwall

en ny media- og reiselivsportal den 28. mai.

www.VisitCornwallTravelTrade.com vil være et sted der media og aktører i reisebransjen

kan finne all informasjon de trenger knyttet til regionen.

https://thecoloursofthailand.com/news/thailand-reopening-roadmap-goes-ahead-amid-covid-19-vaccine-rollout/
https://www.edenproject.com/
http://www.visitcornwalltraveltrade.com/


Bli bedre kjent med våre polske partnere på TravelMatch

Om du ikke fikk snakket med alle under workshopen, eller du har flere spørsmål, er du

velkommen til å ta direkte kontakt med de aktørene du er interessert i!

▪ Furnel Travel: Etablert i 1989, har

selskapet mer enn 3+ års

internasjonal erfaring fra ulike

segmenter i markedet.

Ferie og fritid:

https://www.furnel.pl/en/tour-ideas/.

MICE: 

https://www.furnel.pl/en/mice/. 

Forretningsreiser og forespørsler: 

www.furnel.pl. 

▪ Jan-Pol Incoming tour Operator: Utvikler opplevelsesreiser, basert på grundige

kunnskaper knyttet til turer innenlands og reiser som kombinerer flere land.

Arrangerer pakkereiser, kulturopplevelser og mye annet. www.kanpol.com.

▪ Hit the Road: Incoming agent med base i Gdansk, som retter seg mot det

skandinaviske markedet og spesialiserer seg på turer med et program utover det

ordinære. hit-the-road.nu.

▪ Poland Tour: Incoming agent med hovedfokus på skreddersydde pakkereiser over

hele Polen, inkludert innhold som historie, natur/miljø og kultur. www.polandtour.pl. .

▪ 4Travel Incoming Tour Operator: Inngår som et eget brand i selskapet UTC, og har

base i Krakow. Har 10 års erfaring, en dynamisk stab og er en svært pålitelig

samarbeidspartner. 4travel.travel

▪ Warsaw Tourism Organization: Lokalt turistkontor som bidrar til å formidle gode

opplevelser for besøkende i hovedstaden Warszawa. Omfatter også Warsaw

Convention Bureau. https://wot.waw.pl/english/

▪ Visit Gdansk: Bidrar til å markedsføre Gdansk som reisemål og bistå besøkende med

informasjon om overnatting, restauranter, transport og opplevelser. Har et eget Tourist

Card m.m.. https://visitgdansk.com/en/.

▪ LOT Polish Airlines: Nasjonalt flyselskap med mer enn 90 års erfaring, som knytter

Polen og Norge sammen, men som også har et stort internasjonalt rutenett for øvrig.

Gonen Butel er ansvarlig for LOT i Norge. www.lot.com.

→Les mer her

https://www.furnel.pl/en/tour-ideas/
https://www.furnel.pl/en/mice/
http://www.furnel.pl/
http://www.kanpol.com/
https://hit-the-road.nu/
http://www.polandtour.pl/
http://4travel.travel/
https://wot.waw.pl/english/
https://visitgdansk.com/en/
http://www.lot.com/
https://www.polen.travel/no/om-polen/nyheter/get-to-know-better-our-polish-partners-from-travel-match-2021


Kommende aktiviteter

Fortsatt er det mange spennende aktiviteter som foregår digitalt, men snart satser

vi også på å kunne gjennomføre arrangementer av fysisk karakter (i første omgang

Regional Workshops).

1. juni 2021:

Utendørs aktiviteter for besøkende i I rland

Denne digitale workshopen fokuserer på de mange mulighetene for utendørs

aktiviteter som kan være av interesse for turister som vil besøke Irland. Her kan du

treffe relevante aktører og lære mer om det store spekteret av tilbud, inkluder t

vandringskleder i fjellene og langs kysten, muligheter for sykling, surfing og

opplevelsestilbud som zipline m.m..

Tid: Tirsdag 1. juni 2021 kl. 10.00-17.30

Sted: Online.

Informasjon og påmelding: Maarit Karkkainen MKarkkainen@tourismireland.com

30. august - 2. september 2021:

ANTOR Regional Workshops

Årlig workshoparrangement der aktører i reiselivsbransjen kan treffe et antall 

utenlandske turistkontorer, flyselskaper og partnere fra noen av landene for å bli 

informert om nyheter og diskutere samarbeid.

Mandag 30. august 2021 kl. 17-21.

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gt. 3, Stavanger

Tirsdag 31. august 2021 kl. 17-21.

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

Onsdag 1. september 2021 kl. 17-21.

Sted: Thon Hotel Prinsen, Kongens gt. 31, Trondheim

Torsdag 2. september 2021 kl. 17-21.

Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets pl. 1, Oslo

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

9. september 2021:

Active Vacation in France

Dette er et årlig event med en workshop rettet mot aktørene som selger 

aktivitetsferie.

Tid: Torsdag 9. september 2021.

Sted: Oslo.

Informasjon/påmelding: sissel.dahl@atout-france.fr

https://asbconsult.no/bransjekalender/
mailto:MKarkkainen@tourismireland.com
http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
mailto:sissel.dahl@atout-france.fr


17. november 2021:

Active stays in I taly / Leisure & MICE

Årets italienske roadshow er rettet mot aktører i hele Skandinavia med hovedfokus 

på aktivitetsopplegg, både for feriemarkedet og for MICE. Workshopen arrangeres 

i København (17. nov.) og Stockholm (18. nov.), og norske deltagere vil bli tilbudt 

fly og opphold.

Tid: Onsdag 17. november 2021.

Sted: København.

Informasjon/påmelding: anna.andersson@enit.it

18. november 2021:

Excellence by France MICE event

En årlig møteplass for MICE-segmentet, og vår hovedpartner blir et kjent og 

eksklusivt område i Frankrike, samt flere andre destinasjoner som presenterer sitt 

produkt, spesielle for High-End segmentet.

Tid: Torsdag 18. November 2021.

Sted: Oslo.

Informasjon/påmelding: sissel.dahl@atout-france.fr.

13. januar 2022:

TravelMatch

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 13. januar 2022 kl. 08-17.

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gt. 21, Oslo.

Informasjon/påmelding: www.travelmatch.no

14. - 16. januar 2022:

Utforsk Verden

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: Fredag 14. januar 2022; bransjedag

Lørdag 15. og søndag 16. januar 2022; åpent for publikum

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
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