
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

blir 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 en vaksine som snart er klar, 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!

Ta en digital rundtur i Malaysia i påvente av 2021

Malaysias grenser forblir stengt ut året

2020. For mer oppdatering om Covid-19

situasjonen i Malaysia, vennligst se denne

linken: https://www.malaysia.travel/alert.

Forhåpentligvis blir situasjonen raskt

bedre, slik at vi kan gjenoppta

reisevirksomheten. I mellomtiden, la oss

benytte muligheten til å utforske Malaysia

digitalt.

Først og fremst inviteterer vi deg til å bli med på en digital rundtur i vårt vakre land, med

informasjon, bilder, videoer og inntrykk fra ulike områder og temaer på vår nye FB-

side; https://www.facebook.com/tourismmalaysianordics.

Du kan gjerne like og følge oss for å få oppdateringer på siden, og du er selvsagt

velkommen til å dele siden med venner, kolleger og kunder. Vi ønsker at siden skal være

interaktiv, så del gjerne dine minner med oss, inkludert blogger og annen informasjon du

ønsker å dele. Vi kommer jevnlig til å ha trekning av hyggelige premier for følgere, og på

den måten oppmuntre til aktiv deltagelse.

Gå heller ikke glipp av vårt e-lærings program, der du kan styrke dine kunnskaper om

Malaysia ytterligere og være klar til grensene åpner igjen.

Registrer deg på https://malaysiaen.experttraining.eu/ - fullført registrering gir deg

muligheter for å vinne en plass på vår neste fam-trip til Malaysia!

https://www.malaysia.travel/alert
https://www.facebook.com/tourismmalaysianordics
https://malaysiaen.experttraining.eu/
https://malaysiaen.experttraining.eu/


Estland; stedet der dagdrømmer blir sanne

Når du lukker øynene, drømmer du deg da bort til et sted langt unna?

Etter å ha cruiset gjennom en av

Europas hyggeligste flyplasser, kan

du vandre rett inn i en unik

middelalderby, som tar deg tilbake i

tid, nærmest som i et eventyr. Etter

hvert som lunchtiden nærmer seg, er

det bare å slå seg ned på en av de

stilige restaurantene. Måltidet ditt

ankommer, laget på de beste lokale

råvarer og tilberedt av kokker i

verdensklasse.

Deretter kan du plutselig befinne deg i et nærliggende myrområde. Du kan vandre

kilometer etter kilometer uten å treffe et menneske, og den eneste lyden du hører er

fuglesang og dine egne skritt. Ved avslutningen av din aktive dag, nyter du en tur i et

oppvarmet spa med utsøkt privat behandling. Etter å ha “ladet batteriene”, er du klar

for verden. Stedet du dagdrømmer om finnes faktisk også i virkeligheten, og det er

ikke langt unna. Estland ønsker deg hjertelig velkommen. Finn inspirasjon til din neste

ferietur på visitestonia.com.

Nye sykkelruter i Flandern

Flandern har offisielt åpnet sin nye sykkelrute langs kysten. Dette er den første av i alt

8 nye lange og mellomlange sykkelruter, som har fått betegnelsen “icon cycling

routes”, og som knytter rutenettet i Flandern sammen.

Den nye kystruten tar syklistene med

langs den 67 km lange belgiske

kysten – langs unike sanddyner og

gjennom skogholt, til flotte

utsiktspunkter langs strendene og

kysten forøvrig, over gjenvunnet

havbunn, store leirflater og myraktige

gressområder.

Det komplette rutenettet i Flandern, som omfatter noen av de mest naturskjønne og

trygge områdene, vil være fullstendig opparbeidet og skiltet i 2021. Rutenettet i

Flandern vil være koblet til nettverket i Wallonia-området, Nederland og Frankrike. De

siste årene har det blitt stadig mer populært å sykle rundt i Flandern. De korte

avstandene mellom byene, kombinert med et hovedsakelig flatt landskap, gjør denne

regionen svært godt egnet for å bli utforsket på sykkel. Syklistene kan komme fra

Brügge til Ghent, eller fra Antwerpen til Brüssel på bare noen timer!

www.visitflanders.com

http://visitestonia.com/
http://www.visitflanders.com/en/themes/cycling/leisure/routes/long-distance-routes
https://www.visitestonia.com/en/
http://www.visitflanders.com/en/themes/cycling/leisure/routes/long-distance-routes


Dominikanske Republikk fremheves som ett av neste års 

store reisemål

Familievennlige feriesteder og ulike

initiativer for bærekraftig utvikling

er med på å gjøre det karibiske

ferielandet særlig interessant,

mener ett av livsstilsmagasinene

som er med på å sette dagsorden.

Det internasjonalt toneangivende reisemagasinet Condé Nast Traveller har valgt ut

de 21 mest spennende reisemålene i 2021, da man håper at verdenssituasjonen

igjen er blitt mer stabil. Blant de mest interessante destinasjonene finner man også

Den Dominikanske Republikk, som av Condé Nast Traveller fremheves for sine

nasjonalparker, mangroveskoger, laguner og den lange kystlinjen, der man bl.a. kan

oppleve en stamme av knølhvaler.

Det karibiske landet, beliggende på øya Hispaniola, har ifølge magasinet også sin

solide andel av lekre og bærekraftige ferieresorts. Og de store opplevelsene kan

man også finne i innlandet og i fjellene, der det er muligheter for å overnatte i

økologisk tilpassede hytter. Beskyttelse av naturen står høyt på agendaen, og med

en lang rekke aktuelle initiativer, er man i ferd med å få ting på plass, slik at korallrev

og det marine økosystemet overvåkes og passes på.

Maten er lekker og enkel, og på strandrestauranten rundt hjørnet, er det rike

muligheter for at man kan supplere med hummerfrokoster, og med drinker med

havsutsikt om kvelden. www.GoDominicanRepublic.com.

Polens gyldne destinasjoner

Seksten destinasjoner i Polen har blitt

tildelt Google Maps’ ettertraktede Golden

Pin-pris.

Tildelingene deles ut til de stedene som,

basert på meninger fra Google Maps'

brukere, vurderes som i toppklasse. Med

alt fra verdens største slott i Malbork og et

afrikansk oceanarium i Wroclaw, til

verdens første UNESCO-sted i Kraków og

220 dekar med grøntområder i Poznan, setter Polen gullstandarden når det gjelder

feriereiser! Se mer informasjon her: www.polen.travel/no

Kontinuerlig oppdatering av Corona-situasjonen i Polen finner du på: polen.travel/no.

http://www.godominicanrepublic.com/
https://www.polen.travel/no/polens-gyldne-destinasjoner
https://www.polen.travel/no/polens-gyldne-destinasjoner
https://www.godominicanrepublic.com/
https://www.polen.travel/no


Prisvinnende Portugal ønsker å være blant verdens mest 

bærekraftige reisemål

Ved reisebransjens svar på Oscar-

utdelingen, World Travel Awards, som i

år ble avholdt i begynnelsen av

november, vant Portugal for fjerde år på

rad prisen som Europas ledende

reisemål.

I alt fikk Portugal ikke mindre enn 27

priser – deriblant prisen som Europas

ledende øydestinasjon (Madeira for

femte år på rad), Europas ledende

stranddestinasjon (Algarve for tredje år

på rad) og Europas ledende adventure-destinasjon (Azorene). Samtidig fikk Porto prisen

som Europas ledende storbydestinasjon, mens Lisboa ble kåret til Europas ledende

cruise-destinasjon. Dessuten ble Vila Baleira Resort på Porto Santo kåret som Europas

ledende øyresort. Det prisvinnende reisemålet ønsker nå også å være blant verdens

ledende innen bærekraft. Dette skal skje på bakgrunn av FNs verdensmål, samt med

fokus på gjenvinningsøkonomi og involvering av interessenter og ansatte i bransjen.

Målet er blant annet å øke antallet energieffektive turismeselskaper i Portugal med 50

prosent samt å lære opp 50.000 ansatte i reisebransjen i bærekraft innen 2023.

www.visitportugal.com

Malta Tourism Authority i samarbeid

med Heritage Maltas prosjekt ‘Taste

History’ og de tre maltesiske

restaurantene med Michelin-stjerner –

UnderGrain, Noni og De Mondion - har

lansert et helårlig initiativ kalt ‘Taste

History Meets the Stars’. Gjennom

dette samarbeidet, tilbyr de ulike

restaurantene et antall retter med en

historisk tilknytning til selve restauranten eller stedet der de befinner seg, sammen

med en forklaring av historien bak den aktuelle retten. Oppskriftene som benyttes vil

bli forandret avhengig av sesong.

En av rettene basert på disse historiske kildene, er Malefanti Pasta, Octopus Tagine

på Noni, knyttet til den 300-årige baketradisjonen i nedre Valetta, der denne

restauranten ligger.

Mer informasjon om Taste History prosjektet finner du på www.tastehistory.org.

© Brian Grech

Taste History møter stjernene

https://www.visitportugal.com/de
https://www.visitportugal.com/en
http://www.tastehistory.org/
http://tastehistory.org/


Zadar utvalgt til “2021 European City of Sport” av ACES Europe

ACES Europe (Association of European

Capitals and Cities of Sport) er en ideell

forening med sete i Brüssel, som tildeler

tittelen “European Capitals, Cities,

Communities and Cities of Sport.”

Kategorien ”Europeisk idrettsby” er en

kategori av byer med 25.000 – 499.999

innbyggere, mens kategorien ”Europeisk

idrettshovedstad” gjelder byer med

500.000 innbyggere eller flere.

Lederen for ACES Europe, Gian Francesco Lupatelli, informerte Zadars myndigheter om

at byen ble valgt som ”Europas idrettsby” med følgende ord:

“Zadar er et utmerket eksempel på en idrettsby som fremmer innbyggernes helse, med

fokus på integrasjon, utdanning og gjensidig respekt! Byen har dessuten en utmerket

infrastruktur, samt program og aktiviteter som fremmer sport og lokalbefolkningens fysiske

aktivitet!" Her i Zadar avvikles en rekke spesielle arrangemnter, som Millenium Jump,

Wings for Life Run og ikke minst Zadar Outdoor Festival. I denne tretusen-årige byen i den

nordlige dlen av Dalmatien, skapes det vakker musikk fra havsorgel med verdens vakreste

solnedgang som bakgrunn. For den som er på jakt etter adrenalin-kick, ligger det fire

nasjonalparker i bekvem avstand”

En av landets mest kjente profiler, Luka Modric, har sine røtter i nettopp Zadar. I Norge er

byen også kjent fra Mesternes Mester 2019. Videoen her viser atmosfæren i en by som

lever for sport og gleder seg over sine sportslige fremganger.

Se videoen her:

Til tross for pandemien, ser islendinger framover. Viking Heliskiing og Scandic guides,

sammen med utenlandske investorer, har bestemt seg for å bygge et nytt hotell i

nærheten av Grenivík på Nord-Island.

Hotellet, som har fått navnet Höfði

Lodge, vil være 5.500 kvm stort med 40

rom, inkludert fire suiter, samt bar,

restaurant, treningsstudio, møte- og

konferansesal og alle andre tjenester.

Det vil bli lagt spesielt vekt på

rekreasjonsturisme for hotellgjester og

vil blant annet tilby helisking, fjellski,

fjellturer, sykkelturer, snøscooterturer,

fotturer, hvalsafari, ridning, jakt og fiske.

Målet er å åpne hotellet innen utgangen av 2022. http://no.visiticeland.com/

Islandsk satsing også under pandemien

Floden Zrmanja © Ivo Pervan

http://no.visiticeland.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VlLEVvc_BeI&feature=emb_logo&ab_channel=Zadar_EuropeanCityofSport2021


Sikre turistkorridorer, et forslag for å kunne gjenåpne 

reiselivet. 

EU- rådet vedtok den 13/10 en

anbefaling for en felles, koordinert

handling for å fjerne reise-

restriksjonene satt av de ulike

medlemslandene i møte med Covid-

19. De foreslår felles kriterier med

utgangspunkt i hver regions

helsesituasjon, ved å favorisere flere

kontroller og færre karantener.

Gjenåpningen av reiselivet er nødvendig, både på grunn av dens økonomiske

betydning for turistsektoren og destinasjonene, samt for samfunnet i sin helhet.

På bakgrunn av dette har myndighetene på Kanariøyene og Balearene, i samarbeid

med den Spanske regjeringen, foreslått som mulig løsning å opprette såkalte sikre

turistkorridorer. Dette forslaget baserer seg på «Test before Travel» som garanterer at

ingen smittede kan reise og man unngår dermed behovet for karantene. Øygruppene

dekker utgiftene hvis smitte skulle bli oppdaget på reisemålet og betaler testen før

retur til hjemlandet.

Dette er veien alle land burde gå for å gjøre en sikker gjenåpning av reiselivet mulig.
www.spain.info/no

Zuzeum Art Centre  har åpnet i Riga

Med mer enn 20.000 kunstverk fra områder som maleri, grafikk, skulptur, dekorasjoner

og design, er Zuzäns Collection verdens største private samling av latvisk kunst.

Samlingen omfatter kunst fra slutten

av det 19. og begynnelsen av det 20.

århundre, klassisk modernistisk kunst

og kunst fra Sovjet-tiden. Den

presenterer både etablerte kunstnere

og historiske retninger i latvisk kunst,

men også mindre kjente

personligheter med mindre vanlige

kunstformer, som ofte er

underrepresentert i offentlige

kunstinstitusjoner.

En ny retning i samlingen er et økende antall russiske kunstverk som ikke følger

hovedstrømmene, og malerier og skulpturer fra internasjonal moderne kunst. Ideen bak

denne utvidelsen av samlingen, er å plassere latvisk kunst inn i en større kontekst og for

å aktivt delta i dialogen innen det internasjonale kunstmiljøet.

https://www.zuzeum.com/

http://www.spain.info/no
https://www.spain.info/no
https://www.zuzeum.com/
https://www.zuzeum.com/


Bli kjent med de serbiske fjellene

Selv om 2020 primært vil være et år for innenlands turisme, står også turistsentra i

Serbia klare til å ta i mot gjester fra utlandet, i samsvar med helsemessige målinger og

retningslinjer. Forberedelsen til vintersesongen har for lengst startet i de serbiske

fjellene.

På Kopaonik arbeides det med tre nye

skiløyper, samtidig med at det bygges en
ny gondolheis, med hele 3.700 meters

lengde og en kapasitet på 1.600
passasjerer i timen. Salg av skipass fra

deres web-shop er åpent fra 15.
november, med rabatt for kjøp på nettet.

https://www.skijalistasrbije.rs/en/ski-info

Praha med en ny turiststrategi

Byen Praha og Prague City Tourism har utviklet et nytt konsept for innkommende

turisme til Praha.

Hensikten er å balansere

interessene knyttet til å leve av

turismen med interessen til byen og

innbyggerne forøvrig. Dette

konseptet introduserer et nytt,

sammensatt og bærekraftig fokus

på turisme i Praha. Byens

administrasjon og de lokale

turistmyndighetene har allerede tatt

de første stegene i tråd med den

nye strategien. Eksempelvis er det

blitt introdusert nye turistruter som leder til interessante steder litt utenfor selve

bysentrum. Det arbeides også aktivt med utviklingen av bærekraftig turisme og

tilpassing til mer miljøvennlige metoder for leveranser i bysentrum.

I tillegg, utarbeides det nye verktøy for såkalt “smart tourism” I form av applikasjoner

som samler informasjon om turistenes preferanser, som byen vil benytte til å lansere

nye gratistjenester. Dette er også knyttet til utfordringen med å utvikle Praha til et

storbysamfunn uten grenser. www.czechtourism.com/besoktsjekkia/

Stara Planiana fjellene, der snøen ligger

fem måneder i året, utgjør et

fascinerende vakkert landskap med

uberørt natur.

https://www.skijalistasrbije.rs/en/about-

resort-stara-planina

Gullgondolen Zlatibor, som er verdens

lengste gondolheis med en fantastisk

panoramautsikt, gir besøkende til

Zlatibor muligheten for å besøke fjellene

året rundt.http://www.zlatibor.org.rs/eng

https://www.skijalistasrbije.rs/en/ski-info
https://www.serbia.travel/en
http://www.czechtourism.com/besoktsjekkia/
https://www.czechtourism.com/besoktjeckien/
https://www.skijalistasrbije.rs/en/about-resort-stara-planina
http://www.zlatibor.org.rs/eng


Thailand starter gjenåpningen av landet

Thailand tar sine første steg med sikte på å åpne opp for internasjonale besøkende.

Målet er å bidra til å skape liv igjen i

landets turistindustri, samtidig som
det opprettholdes god og effektiv

kontroll med Covid-19 situasjonen
og smitteverntiltakene.

Med et turistvisum (TR), kan
besøkende oppholde seg i landet i

inntil 60 dager.

Det finnes også et Special Tourist Visa (STV), beregnet på de som ønsker et lengre opphold,

inntil 90 dager, Dette kan fornyes opptil to ganger, noe som innebærer at turister kan
oppholde seg i landet i inntil 9 måneder totalt.

De reisende kan søke om alle typer visa. Når det gjelder spesialvisumet (STV), vil dette bare
bli utstedt til besøkende fra det som defineres som lavrisikoland, etter vurdering fra de

thailandske helsemyndighetene. Det er obligatorisk for alle besøkende med en helseforsikring,
inkludert en Covid-19 dekning på minimum US$ 100.000, samt 15 dagers karantene ved

ankomst til et godkjent hotell.

Les mer her: Thailand starter gjenåpningen av landet

STB lanserer kampanjen ‘Experience Seychelles; 

our home, your sanctuary’

‘Experience Seychelles; our home, your sanctuary’, som etterfølger STB sin digitale kampanje

‘Dream now, Experience Seychelles Later’ lansert i april 2020, og den vil være tilgjengelig på
alle Seychellenes destinasjonsplattformer.

Til tross for usikre tider, gir kampanjen

‘Experience Seychelles; our home, your
sanctuary’ de reisende over hele verden

håp og forventninger med sikte på å
unnslippe den krevende hverdagen som

de for øyeblikket opplever, ved å gi dem
muligheten til å leve seg inn i og la seg

lokke av dette naturlige og uberørte
paradiset. Igjen settes det internasjonalt

søkelys på

Seychellene, ved å oppfordre partnere til å legge ut så mye innhold som mulig, og ved at STB

stadig legger ut nye bilder og videoer i mediebiblioteket, som kan benyttes av alle partnere
som deltar i denne kampanjen og fremtidige markedsaktiviteter. De digitale

markedsaktivitetene som er skapt gjennom kampanjen, er av avgjørende betydning for å
opprettholde kontakten med publikum verden over, for å minne dem om at våre kystområder

er åpne for dem og gir dem en mulighet for å unnslippe fra tunge tanker og frykt i disse
vanskelige tidene.

Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=ZCFElHlG-A8&feature=youtu.be

https://thecoloursofthailand.com/news/thailand-starts-reopening-the-country/
https://www.youtube.com/watch?v=ZCFElHlG-A8&feature=youtu.be


Tyskland topper Ipsos sin omdømmeindeks i koronakrisa

Også i 2020 forsvarer Tyskland førsteplassen i den anerkjente Anholt-Ipsos Nation Brand
Index (NBI), som årlig kartlegger merkevareverdien til 50 land. Tysklands krisehåndtering

under pandemien styrker den positive innstillingen for merkevaren globalt.

NBI formidler markedsverdien til land

ved hjelp av seks subindekseringer:

eksport, regjering, kultur, mennesker,

turisme og immigrasjon/investeringer.

Disse er igjen satt sammen av 23

lokasjonsfaktorer. I tillegg, ble

materialet fra over 20.000 intervjuer

gjennomført i 20 land mellom 7. juli og

31. august 2020 lagt til i rankingen.

I NBIs indeks nyter Tyskland spesielt gode vurderinger på krisehåndtering. Over

halvparten av deltakerne verden over, vurderer landets helsehåndtering i Covid-19-

krisa som positiv. Tyskland står også øverst på listen over internasjonale reisemål som

deltakerne helst vil reise til de neste fem årene. www.germany.travel

Opplev yoga på den høyeste fjelltoppen i UAE

Core Direction, selskapet som utvikler unike velværeprodukter, inkludert yoga-

opplevelsen i Burj Khalifa i Dubai, har i samarbeid med RAK Leisure invitert til

samlinger med yoga og meditasjon i Ras Al Khaimah, med utsikt til Hajar-fjellene og

emiratenes høyeste fjelltopp; Jebel Jais.

Deltakerne kan rulle ut sine yoga-

matter på treplattingen som er

utsiktspunkt og gir et fantastisk

panorama over fjellene og dalene

mens solen står opp. Her kan yoga-

entusiaster utfolde seg utendørs i frisk

luft, strekke ut og få sinnsro i de flotte

omgivelsene, mens de nyter en 60

minutters Vinyasa yoga klasse.

I forlengelsen av yoga-opplevelsen, kan gjestene legge turen til 1484 by Puro – den

høyest beliggende restauranten i UAE – plassert nær toppen av Jais Adventure. En

spesiell frokostmeny er blitt utviklet for å være en næringsrik belønning for kroppen

etter en times yoga-øvelser. Gjestene kan innta sitt måltid på terrassen i friluft, eller de

kan nyte utsikten fra innsiden, der vinduer fra gulv til tak kan åpnes for å fange den

forfriskende fjellbrisen.

For mer informasjon, besøk websiden: 

https://www.coredirection.com/jebel-jais-mountain and https://puro.ae/1484-by-puro/

https://www.ipsos.com/nb-no
http://www.germany.travel/
https://www.coredirection.com/jebel-jais-mountain
https://puro.ae/1484-by-puro/
https://www.ipsos.com/nb-no
https://www.coredirection.com/jebel-jais-mountain


Operatører og guider tilbake på jobb i Israel

Israel Ministry of Tourism bidrar til å få turoperatører og guider tilbake i arbeid – oppmuntrer til

turer over hele landet. 27 millioner NOK er satt av til gratis guidede turer i naturreservater,
nasjonalparker og byer.

Turistministeriet tar initiativet og setter av

penger til en serie med guidede turer for
publikum, helt gratis, gjennom Israel

Nature and Parks Authority og i samarbeid
med en rekke turguider. Turene, som er

egnet både for individuelle og grupper,
finner sted hver dag i uken i byer,

naturreservater og nasjonalparker.
Turistminister Orit Farkash-Hacohen

fremholder:

«Vi ønsker å lansere turer for publikum - gratis. Covid-19 fikk store og alvorlige konsekvenser
for kvaliteten på guidetjenester og krisen førte til at mange incoming operatører måtte stenge.

Helt siden jeg overtok denne posisjonen for en måneds tid siden, har jeg tenkt på hvordan jeg
kan hjelpe denne gruppen. Jeg er glad for å kunne annonsere lanseringen av dette

samarbeidet med naturreservater og lokale myndigheter, som både innebærer gratis turer for
publikum, samtidig som det gir et økonomisk bidrag til sektoren med turguider.»

www.goisrael.nu/Tourism_Nor

Med vinteren og julen for døren, har vi

bestemt oss for å fokusere på Litauens
vinterprodukt i hovedstaden Vilnius. Julen

er noe helt spesielt og kjært i Litauen. Det
er nok ingen overraskelse at Vilnius legger

mye energi og ressurser i å dekorere byen
for å gi en varm og koselig velkomst, både

for lokalbefolkingen og besøkende.
Juletreet i Vilnius har blitt kåret til det

vakreste i hele Europa, så vi har som alltid
høye forventninger.

På grunn av pandemien, vil også julen i Vilnius bli annerledes dette året, med mindre samling

av mennesker, men med enda mer lysdekorasjoner i byen. Gjennom den første bølgen med
Covid-19, viste innbygerne i Vilnius at de er godt I stand til å fokusere i den vanskelige

situasjonen og at de kan aktivere sin kreativitet. Litauen håndterte den første bølgen med
Covid-19 på en veldig god måte. Dessverre har antallet smittede økt igjen. Derfor måtte våre

tradisjonelle julearrangmenter dette året, som Christmas 3D fairy tales, Christmas train,
Christmas Town, International Christmas charity fairs, Christmas design square, alle oppgis i

tradisjonelt format. Men, Vilnius er kjent som et sted der historie og tradisjoner møter
teknologi.

Derfor vil vårt tradisjonelle julemarked denne gangen foregå online og blir til et E-Christmas
market. Vi håper selvsagt at situasjonen raskt bedrer seg i løpet av vinteren, og at vi snart kan

møte dere igjen ansikt til ansikt! I mellomtiden, sender vi våre beste hilsener fra alle oss her i
Lithuania ‘Travel og ønsker dere en strålende vakker vinter! https://www.lithuania.travel/en/

Vinter og førjulstid i Litauen

http://www.goisrael.nu/Tourism_Nor
http://www.goisrael.nu/Tourism_Nor
https://www.lithuania.travel/en/


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:

19. november 2020:
Online workshop: Spania som reisemål

INTUR messen Castilla y León. Online workshop. Leverandører fra hele Spania, 
hovedfokus aktiv turisme og pilegrimsvandringen.

Tid: Torsdag 19. november kl. 09:30-14:00.
Informasjon/påmelding: Trine.pedersen@tourspain.es

24. november 2020:

Zoom in on Israel
Treff noen av de sentrale aktørene i israelsk reiseliv som deler sine synspunkter og 

nyheter, samt presenterer informasjon som kan inspirere reisende av alle kategorier. Kort 
innledning fra lederne av Israels turistkontor I Norden, etterfulgt av individuelle 

presentasjoner fra de israelske agentene.
Tid: Tirsdag 24. november 2020 kl. 14.00 – 15.30.

Sted: Online / Zoom
Påmelding: Registrer her

3. – 22. desember 2020:

Portugisiske webinarer og julekalender
Portugal presenterer en serie med korte webinarer som fokuserer på 7 sentrale 

turistregioner i landet. I forlengelsen av de fleste webinarene åpnes en ny «luke» i 
julekalenderen, og det trekkes ut en hyggelig premie.

Tid: Alle webinarene starter kl. 11.00 og har en varighet på ca. en halv time.

Følgende regioner blir presentert:

• 3. desember: Lisboa

• 9. desember: Acores

• 10. desember: Alentejo

• 15. desember: Centro

• 16. desember: Madeira

• 17. desember: Porto e Norte

• 22. desember: Algarve

Sted: Online
Påmelding: stig.kaspersen@turismodeportugal.pt

Følg med på oppdateringer og informasjon om nye arrangementer på
http://asbconsult.no/bransjekalender/

www.antor.no  arne@asbconsult.no  91198290

https://asbconsult.no/bransjekalender/
mailto:Trine.pedersen@tourspain.es
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-irqT0jH9D7kvFapCTyXJoWzAPf4E0H
mailto:stig.kaspersen@turismodeportugal.pt
http://asbconsult.no/bransjekalender/
http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no

