
Dessverre er forholdene fortsatt vanskelige, og vi lever med en ekstrem situasjon

generelt, og for reiselivet spesielt, der Covid-19 spiller hovedrollen. Både enkeltpersoner

og bedrifter blir pålagt en rekke restriksjoner, og den siste tiden har disse restriksjonene

blitt enda strammere. Dette begrenser i høy grad reiseaktiviteten for øyeblikket, og flere

av innleggene i dette nyhetsbrevet er naturlig nok preget av dette.

Samtidig synes vi det er viktig å se fremover, og vi har også flere innlegg som fokuserer

på tiden etter at vi har gjenvunnet kontrollen i forhold til smittesituasjonen. Og med gode

rapporter knyttet til vaksineringen som er i gang, ser vi i alle fall litt lys i enden av

tunnelen.. Vi håper derfor at dette nyhetsbrevet både kan være til nytte og inspirasjon,

og samtidig bidra til et håp for en snarlig bedring av situasjonen og gi oss lysere utsikter

for fremtiden!

Mens vi venter på Storbritannia

Storbritannias nasjonale turistbyrå,

VisitBritain, lanserte den 15. februar

2021 en ny markedsføringskampanje

i Norge for å holde interessen for

Storbritannia som reisedestinasjon

oppe til når det lar seg gjøre å reise

igjen.

Den digitale 

markedsføringskampanjen «Mens vi 

venter på Storbritannia» vil være 

synlig via sosiale medier, nyhetsbrev 

og spennende artikkelserier på 

kampanjesiden, frem til 31. mars 2021.

Kampanjens fokus ligger på å drømme seg bort til London, Wales, England og Skottland,

og annenhver uke oppdateres kampanjesiden med nye regionale artikler og

reiseinspirasjon. Verden har kanskje for øyeblikket stengt dørene, men VisitBritain

oppfordrer nordmenn til å benytte seg av tiden til å sette sammen den perfekte

reiseruten, slik at man er klar når verden åpner opp igjen.

For mer informasjon og inspirasjon kontakt gjerne Henriette Danielsen, Marketing and 

Communications Executive på VisitBritain.

https://www.visitbritain.com/no/nn/mens-vi-venter-pa-storbritannia
mailto:henriette.danielsen@visitbritain.org
https://www.visitbritain.com/no/nn/mens-vi-venter-pa-storbritannia


Ny nettside med oversikt over Madeiras turstier

Madeiras frodige natur er ideell for å

utforske til fots eller på sykkel. Derfor har

øygruppens turistråd nettopp 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/

«Langsomme ferieopplevelser» er fremtiden

I sin vurdering av aktuelle reisemål i tiden

etter Covid-19 pandemien, anbefaler

magasinet Forbes nye reisemål for

turistene, inkludert Serbia, sammen med

Latvia, Slovakia, Montenegro og

Moldova.

Spesielt fokuserer Forbes på de serbiske

spa-tilbudene Vrnjacka og Ribarska,

dessuten på byene Nis og Novi Sad, og

selvsagt også på Beograd i særdeleshet.

Turistfokuset i 2021 er særlig knyttet til aktiv ferie i naturen og ferieprodukter i landlige

områder, noe som også blir kalt «langsomme opplevelsesprodukter», siden foretatte

undersøkelser viser at etterspørselen vil gå i denne retningen etter pandemien.

Først og fremst er Serbia opptatt av å fremstå som en sikker destinasjon, med trygge og

problemfrie ferieopplevelser, og budskapet om hygiene og sosial distanse vil være av

stor betydning i 2021.

Tourism Organization of Serbia har vært en pådriver i arbeidet med utviklingen av «Clean

and Safe» merking, for å fremme hoteller, andre overnattingstilbud og restauranter som

forholder seg til de angitte standardene når det gjelder hygiene, helse og sikkerhet.

→ www.serbia.travel

https://www.madeiraoceantrails.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLsShbqcRcFrTCZhdlBxlqhqzg?projector=1&messagePartId=0.1
http://www.serbia.travel/
https://www.serbia.travel/en


Virtuelle turer i Malaysia

Mens vi venter på igjen å kunne reise til

Malaysia, har du fortsatt muligheter for å

besøke noen av landets eksotiske

destinasjoner og delta i spennende

aktiviteter gjennom virtuelle turer. For

eksempel, kan du delta på turen til

Borneos Sun Bear Conservation senter i

regnskogen i provinsen Sabah, i den

malaysiske delen av Borneo.

Grunnleggeren tar deg selv med på en guidet tur i senteret, der du kan oppleve disse

fascinerende bjørnene, lære mer om dem, om regnskogen og om det viktige arbeidet

dette senteret gjør. En fascinerende opplevelse, som også støtter deres viktige og

utrettelige konserveringsarbeid med sikte på å bevare truede dyrearter.

Besøk gjerne vår nordiske Facebook side for mer informasjon om dette og andre

interessante poster om Malaysia. Bruk dem gjerne som inspirasjon og del det med dine

kunder og kontakter!

→ https://www.facebook.com/tourismmalaysianordics

«The Tall Ships Races 2021»med målgang i Polen

Vi gleder oss til en spennende sommer 2021, når eventyret starter i Østersjøen! Årets

«Tall ships Races» vil finne sted i perioden fra 26.juni helt frem til 3. august.

I løpet av denne 6 uker lange 

perioden, vil konkurransen være 

innom flere byer, inkludert Klaipeda, 

Turku, Tallinn, Mariehamn og ikke 

minst avslutningsvis SZCZECIN! 

Dette innebærer en kjempemulighet 

for å besøke denne vakre polske 

byen! 

Finn mer informasjon her: https://www.polen.travel/no/om-polen/nyheter/the-tall-ships-

races-2021-med-malgang-i-polen#i

https://www.facebook.com/tourismmalaysianordics
https://www.polen.travel/no/om-polen/nyheter/the-tall-ships-races-2021-med-malgang-i-polen#i
https://www.facebook.com/tourismmalaysianordics
https://www.polen.travel/no/om-polen/nyheter/the-tall-ships-races-2021-med-malgang-i-polen#i


Midlertidig opphold for digitale nomader

Kroatia har lansert en ny kortvarig

oppholdstillatelse for å møte den

økende etterspørselen fra internasjonale

besøkende som ønsker å flytte og som

kan drive fjernarbeid.

Søkerne må arbeide eksternt for et

selskap som ikke er registrert i Kroatia og

som ikke utfører arbeid eller tilbyr

tjenester til arbeidsgivere der.

Midlertidig opphold gis i opptil 12 måneder, og nærmeste familie kan også flytte.

Søknader kan sendes til et av landets diplomatiske enheter. Søkerne må ha plettfri

vandel og er pålagt å legge ved kopi av et gyldig reisedokument.

For å kvalifisere seg for kortvarig opphold, må besøkende fremlegge bevis for planene

for et lengre opphold og må ha tilstrekkelig reise- og helseforsikring for den første

perioden av oppholdet. Den besøkendes viktigste forretningssted og inntektskilde bør

være utenfor Kroatia. De får ikke adgang til det kroatiske arbeidsmarkedet.

De må også fremlegge bevis på økonomisk uavhengighet under oppholdet, og sende inn

en kontoutskrift eller bevis på regelmessig inntekt til kontoen. De må ha et minimum på

28 800 HRK (€ 3802) tilgjengelig i en periode på 12 måneder.

Landets nye kortsiktige bostedspolitikk er åpen for dem som ønsker å flytte for å jobbe

eksternt og ha et kortsiktig andre hjem.

Mer informasjon om vilkår og betingelser finner du her.

Nå kan nordmenn søke om golfkarantene i Thailand

Den thailandske regjeringen har nylig lagt

til Norge i listen over land der innbyggerne

kan komme til Thailand og være i

«golfkarantene». Det opprettholdes en

karantenetid på 15 netter, og golfere kan

tilbringe inntil 11 dager med ubegrensede

golfrunder på 6 forskjellige utvalgte og

sertifiserte baner.

Denne formen for «golfkarantene» er et viktig steg i retning av å utvikle og re-starte

turismen i landet. Og fra og med 19. februar 2021 har innbyggere fra Finland, Danmark,

Norge og Island tillatelse til å besøke landet med tanke på dette opplegget.

For mer informasjon om golfkarantene, se her

https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/temporary-stay-of-digital-nomads/286833
https://thecoloursofthailand.com/news/golfing-while-staying-in-quarantine-in-thailand-now-the-reality/
https://thecoloursofthailand.com/news/golfing-while-staying-in-quarantine-in-thailand-now-the-reality/
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/temporary-stay-of-digital-nomads/286833


En musikalsk sommer i Latvia med feiringen av “School 

Youth Song and Dance Festival”

Latvia er klar for feiringen av 150 års

jubileet for sin internasjonalt enestående

tradisjon; 150 år med en aktiv og

voksende nasjonal tradisjon innen kor

og dans, noe som samler tusenvis av

deltakere på en Song and Dance

Festival i landets hovedstad hvert fjerde

år. I tillegg har “School Youth Song and

Dance Festivals” funnet sted i 80 år.

Latvia kan skryte av en unik og omfattende interesse for dette også gjennom

utdanningssystemet, der nesten halvparten av alle elevene i landet deltar. Covid-19 har

ført til betydelige endringer når det gjelder planleggingen av den tradisjonsrike

timeplanen for festivalen sommeren 2021. Så i stedet for å samle 10.000 sangere og

16.000 dansere, vil det bli lagt opp til mindre arrangemnter over hele Latvia, og dette blir

vist på direktesendt tv. School Youth Song and Dance Festivals slutter aldri å levere

glede og spenning gjennom sang, vakre latviske folkedrakter, forestillinger fra grupper

innen ulike musikkformer (folkemusikk, blåsere og andre instrumenter), og en helt

spesiell stemning. Derfor er det funnet en god løsning for at festivalen også i år vil finne

sted fra juli til oktober, til tross for pandemien, og bidra til glede for både deltakere og

tilskuere, så sant situasjonen tillater det.

For å få alle detaljer, kan du besøke www.nacgavilet.lv

Gjør RAK til dit midlertidige hjem I 2021 med vårt  ‘Live 

RAK Play’ program

Ras Al Khaimah gir aktive yrkesutøvere 

muligheten til å jobbe i unike omgivelser, med 

et behagelig klima, hyggelig landskap og 

nærmest ubegrensede muligheter for 

avkobling og opplevelser! 

Ved hjelp av "Live RAK Play" programmet, kan yrkesutøvere betrakte Emiratene som

sitt hjem i 1 til 12 måneder, med gode tilbud på langtidsopphold i mange hoteller,

inkludert rabatterte tilbud på måltider, klesvask og bilutleie, og i tillegg 2 gratis

billetter til en av destinasjonens spennende aktiviteter.

For å lære mer om programmet, besøk: https://visitrasalkhaimah.com/live-rak-play/

Fotokredit: Ilmārs Znotiņš

http://www.nacgavilet.lv/
https://visitrasalkhaimah.com/live-rak-play/
https://visitrasalkhaimah.com/live-rak-play/
https://www.nacgavilet.lv/en/


Visit Estonia med informasjonssenter for media og 

profesjonelle aktører i reisebransjen

Estland fungerer som et knutepunkt

mellom Skandinavia, Sentral-Europa og

alt som ligger lenger øst. Dette lille landet

har mer enn 2.000 øyer, og hovedstaden

Tallinn har den best bevarte gamlebyen i

Nord-Europa.

For å få tilgang til all relevant informasjon,

billedmateriale, statistikker etc., eller

bare finne ideer til inspirerende historier

for å dele Estland som reisemål med resten av verden, har Visit Estonia utviklet to

informasjonssentra; ett for profesjonelle aktører i reisebransjen og ett for representanter

for media.

Enten du har behov for bidrag til dine stadige bestrebelser på å inspirere verden med

vakre historier, bilder eller morsomme videoer, eller det er snakk om vårt behov for å

gjøre det enda enklere å velge Estland som partner for reiser til utlandet, vil disse sidene

være til stor hjelp.

Bla deg igjennom våre informasjonssider og la oss holde kontakten!

→ visitestonia.com/forthetrade

→ visitestonia.com/why-estonia/media-centre

Nye luksustilbud på Malta; nye hoteller og nyutviklede 

spatilbud 
Maltas hotellfasiliteter og luksustilbud øker i omfang,

med flere nye hoteller mange steder på øya.

Nyetableringene omfatter bl.a. det velkjente

merkenavnet - Hyatt Regency Malta, i tillegg til et

mindre og historisk butikkhotell – Iniala Harbour House

& Residences.

To 5-stjerners virksomheter lanserer også sine

nyrenoverte og videreutviklede spatilbud, noe som

bringer begrepet knyttet til spa og velvære på Malta til

et helt nytt nivå:

The Athenaeum Spa ved det 5-stjerners hotellet Corinthia Palace og det nye Deep

Nature Spa ved hotellet The Phoenicia Malta.

For mer informasjon om de nye tilbudene, besøk https://www.visitmalta.com

http://visitestonia.com/forthetrade
http://visitestonia.com/why-estonia/media-centre
https://www.visitmalta.com/
https://www.visitestonia.com/en/why-estonia/media-centre
https://www.visitmalta.com/en/home


Et nytt hjem for den verdensberømte Ghent altertavlen i 

Flandern

St. Bavo´s Cathedral i Ghent skal etter

planen avsløre en helt revolusjonerende og

ny form for publikumsopplevelse den 25.

mars 2021.

Samtidig vil den verdensberømte Ghent

altertavlen, laget av Jan og Hubert Van

Eyck, bli flyttet tilbake til sitt opprinnelig

hjem og få en ny plassering i katedralen.

Ghent altertavlen er blant de fleste anerkjent som en av vår histories mest

betydningsfulle arbeider av sitt slag, med sitt ikoniske frontpanel kalt «The Adoration of

the Mystic Lamb». De besøkende vil bli tatt med på en fascinerende reise, gjennom den

lange, omfattende og begivenhetsrike historien til Ghent altertavlen og Ghents katedral,

takket være et par briller som gir en virtuell virkelighet, og som gjør det mulig å oppleve

mesterverket på nært hold. Kort sagt, vil utstillingen eksponere «sjelen» til både dette

mesterverket og den imponerende katedralen i fellesskap. Her blir hele mysteriet virkelig

presentert i all sin kraft.

For mer informasjon og kjøp av billetter: www.sintbaafskathedraal.be/en

Mer informasjon om Van Eyck året 2021: https://visit.gent.be/en/omg-van-eyck-was-here

Hellig år i Santiago de Compostela i år 2021 og 2022

31. desember 2020 innviet erkebispedømmet 

i Santiago de Compostela det hellige året ved 

å åpne den hellige døren, Puerta Santa, i 

byens katedral.

Hellig År feires hvert år Jakobs dag, den 25.

juli, faller på en søndag.

Dette skjer hvert 6., 5., 6. og 11. år men på grunn av den situasjonen med pandemien,

vil Hellig År feires i to år på rad, i 2021 og 2022, for første gang i historien. Og det er

pave Frans I som har innvilget dette unntaket.

For å oppnå dette såkalte plenære avlatet er det ikke nok med den fysiske handlingen å

gå gjennom en dør, man må også bekjenne sine synder, gå til nattverd, be

trosbekjennelsen og be for paven. Når dette er gjort, vil vedkommende bli tilgitt for alle

sine synder noe som gjør at han eller hun kan tre inn i himmelriket uten å måtte gå

gjennom skjærsilden.

Les mer om hvordan du kan reise trygt til Spania på: https://travelsafe.spain.info/en/

Draft Visitor Center © Render by De Kwekerij

http://www.sintbaafskathedraal.be/en
https://visit.gent.be/en/omg-van-eyck-was-here
https://travelsafe.spain.info/en/
https://travelsafe.spain.info/en/


Pandemien bringer oss nærmere naturen - Top 10 

vandringsruter i Litauen

Litauen har vært relativt nedstengt en god stund. Heldigvis er smittetallene i ferd med å 

gå ned, og vi håper at restriksjonene blir redusert på våren. I denne tiden, velger flere og 

flere av innbyggerne å tilbringe tid ute i naturen. Siden mange utenlandske besøkene 

kanskje ikke tenker på Litauen som en naturdestinasjon, deler vi her litt informasjon om 

noen av vandringsledene som bør være med på listen over steder å besøke.

1. Nagliai Trail - Beliggende i Curonian Spit, blir

Nagliai Educational Trail noen ganger kalt

"Mars på Jorda" p.g.a. de ørkenaktige

sanddynene som omgir den.

2. Čepkeliai Marsh Educational Trail – Blant de

best bevarte naturlige myrområdene i Dzūkija

regionen—Čepkeliai Marsh.

3. Walkway Mūšos Tyrelis - Beliggende i Žagarė Regional Park, nær grensen til Latvia, 

har Walkway Mūšos Tyrelis rekorden for den lengste promenaden i en sump. 

4. Pūčkoriai Trail – Hovedstaden Vilnius har en fantastisk vandringsled som er et bra

sted å praktisere den japanske tradisjonen shinrin-yoku eller «skogsbading».

5. Treetop Trail - Treetop Trail i Anykščiai er trolig den leden som oftest legges ut på

Instagram, siden det er den første leden i Baltikum og Øst-Europa som går høyt over

bakken.

Flere ideer til reiseopplevelser i Litauen finner du på: www.lithuania.travel

Velkommen tilbake til paradisøya Sri Lanka

Samtidig som vi igjen åpner våre dører for resten

av verden, har vi gjort alle nødvendige

forberedelser og tatt alle forholdsregler for å

sikre oss at ditt opphold på øya blir så trygt,

sikkert og komfortabelt som overhodet mulig. I

dine forberedelser for å utforske det ville og

fantastiske vi kan by på, vil vi henlede din

oppmerksomhet til det som er viktig for deg å

vite om din sikkerhet, slik at du kan oppleve det

virkelige Sri Lanka!

• Det er ikke noe minimum for antall dager oppholdet må vare.

• Alle fasiliteter på hotellene er tilgjengelig for gjestene.

• Det er ingen karantenerestriksjoner.

 mer om Sri Lanka neste side

https://www.lithuania.travel/en/place/nagliai-cognitive-trail
https://www.lithuania.travel/en/place/cepkeliai-marsh-educational-trail
https://www.lithuania.travel/en/place/cognitive-walkway-of-musos-tyrelis
https://time.com/5259602/japanese-forest-bathing/
http://infoanyksciai.lt/en/sightseeing-places/a-tree-crown-way/
http://www.lithuania.travel/
https://www.srilanka.travel/promotionalkit/


• Turister kan besøke godkjente turistattraksjoner basert på trygge «bio-bobler».

• Turister henvises til å bo på et sertifisert «Safe & Secure» hotell nivå 1 i inntil 13 

netter/14 dager av sitt opphold www.srilanka.travel. 

• Turister betaler for PCR test (US$ 40 pr. test, avhengig av oppholdets lengde) når 

de søker om visum, samt forsikring (12 US$), med en måneds dekning på inntil 

US$ 50.000. www.eta.gov.lk

• For øyeblikket er det ingen unntak for gjennomført vaksinering.

Les her for mer informasjon: https://www.srilanka.travel/promotionalkit/

Dominikanske Republikk iverksetter sin plan for 

massevaksinering

Den Dominikanske Republikk har fått sine første forsendelser av vaksiner, og de begynte

umiddelbart sitt vaksineringsarbeid gjennom kampanjen «DR get vacinated». Planen for

vaksinering har tre faser, og tar sikte på å vaksinere landets 7,8 millioner voksne innen

utgangen av 2021. De første Covid-19 vaksinene på dominikansk jord markerer et første

steg mot å gjøre befolkningen immune mot viruset, og er dermed også viktig for

gjenåpning av landet og en ny start.

«Vaksinering mot Covid-19 viruset i Den

Dominikanske Republikk vil ha en

umiddelbar positiv effekt på turistnæringen.

Etter som vaksineringen går fremover, vil vi

få en drastisk reduksjon av smitte og

sykehusinnleggelser, noe som gradvis

innebærer færre restriksjoner, økt turisme og

styrking av landets økonomi», sa

turistminister i DR, David Collado.

«Og etter hvert som vi oppnår såkalt flokkimmunitet, kan vi fortsatt gi garantier til de

som besøker oss, styrke tilliten blant de internasjonale reisende og konsolidere vår

stilling som den tryggeste destinasjonen i Karibbien», sa Collado.

Dominikanske Republikk er regnet som en suksesshistorie når det gjelder håndtering av

pandemien og for lanseringen av sin plan «Responsible Recovery of Tourism». Ulike

internasjonale aktører har rost landets reaksjoner på pandemien og gradvis gjenåpning

av turismen basert på strenge sikkerhetsprotokoller som ivaretar helsen til både

besøkende og lokalbefolkning.

Landet er også det eneste som tilbyr en medisinsk plan for internasjonale besøkende

som er dekker 100 % av myndighetene.

For mer informasjon, sjekk: www.drtravelcenter.com og/eller 

www.godominicanrepublic.com. 

http://www.srilanka.travel/
http://www.eta.gov.lk/
https://www.srilanka.travel/promotionalkit/
http://www.drtravelcenter.com/
http://www.godominicanrepublic.com/
https://www.drtravelcenter.com/


Kommende aktiviteter

I disse tider er det dårlig med fysiske møter i reiselivssammenheng, men derimot

tilbys det mange interessante arrangementer på nettet. Her ser dere noen av de

som kommer i nær fremtid:

3. - 5. mars 2021:

Explore France Digital Workshop

I de utfordrende tidene vi er inne i, har Frankrike tilrettelagt for en stor workshop 

der man kan treffe en rekke viktige aktører fra fransk reiseliv. Her treffer du 

representanter fra alle de viktige turistområdene i Frankrike, som Alsace, Antibes, 

Caen, Cannes, CI disse tider er det dårlig med fysiske møter i reiselivssammenheng, 

men derimot tilbys det mange interessante arrangementer på nettet. Her ser dere 

noen av de orsica, Deauville, Nice, Paris, Rennes, Val de Loire m.fl.. Dette er en 

god mulighet for å få informasjon og oppdatering, og for å ha møter med aktuelle 

partnere.

Tid: 3. – 5.mars 2021 kl. 09.30 – 12.00.

Sted: Online

Informasjon:→ Explore France

Påmelding: Sissel Dahl sissel.dahl@atout-france.fr

9. - 12. mars 2021:

ITB

Også denne store og internasjonale reiselivsmessen, som i 2020 måtte avlyses på 

kort varsel, går denne gangen som et digitalt event.

Tid: Tirsdag 9. – fredag 12. mars 2021

Sted: Online

Informasjon: www.itb-berlin.com

17. mars 2021:

Top reasons to visit France pressekonferanse

Pressekonferanse med informasjon om årets nyheter og aktiviteter.

Tid: Onsdag 17. mars 2021 kl. 14.30 – 16.30.

Sted: Online.

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

https://asbconsult.no/bransjekalender/
https://atf-fo.bilendi.com/m3/news?m=110869808667&c=54507
mailto:sissel.dahl@atout-france.fr
http://www.itb-berlin.com/
mailto:sissel.dahl@atout-france.fr


23. og 24. mars 2021:

Tianguis Turistico Mexico 2021 Digital Event

Den store og veletablerte incoming messen og workshopen for Mexico arrangeres 

nå digitalt for andre gang, med mer enn 500 tilbydere. Her finner du et stort 

spekter av destinasjonsselskaper, DMC´s, hoteller, transportselskaper, 

aktivitetstilbydere, severdigheter, kulturinsituasjoner etc.. Altså; hele Mexico på ett 

sted.

Tid: Tirsdag 23. og onsdag 24. mars 2021 fra kl. 09-18 (Mexico City tid).

Sted: Online

Informasjon: Buyers Manual TTD 2021

23. og 24. mars 2021:

Virtuell kick-off for «German Days”

Dette er et virtuelt kick-off arrangement med oppdatert informasjon om Tyskland 

som reisemål og de mange muligheten som finnes når vi igjen kan reise fritt. Fra 

tysk side deltar representanter fra en rekke byer og områder som utgjør 

interessante reisemål for nordmenn.

Tid: Tirsdag 23. og onsdag 24. mars 2021..

Sted: Online – link sendes til alle påmeldte.

Informasjon og påmelding: joelle.janz@germany.travel

23. - 25. mars 2021:

Destination Montagnes messe

Dette er den årlige vintersportsmessen for hele verdens turoperatører som hvert 

år organiseres i Chambery i Frankrike. I år er messen utvidet til også å være 

messen for all utendørsaktivitet i de franske alper, sommer som vinter.

Tid: Tirsdag 23. – torsdag 25. mars 2021.

Sted: Online.

Informasjon/påmelding: https://www.destinationmontagnes.com/en

http://asbconsult.no/wp-content/uploads/2021/02/Buyers-Manual-TTD-2021.pdf
mailto:joelle.janz@germany.travel
https://www.destinationmontagnes.com/en


29. april 2021:

TravelMatch 2021

Digital 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 29. april 2021 kl. 09.00-16.30.

Sted: Online.

Informasjon/påmelding: www.travelmatch.no

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

Følg med på oppdateringer og informasjon om nye arrangementer på

http://asbconsult.no/bransjekalender/

www.antor.no  arne@asbconsult.no  91198290

http://www.travelmatch.no/
http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no
http://asbconsult.no/bransjekalender/
http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no

