
Da har endelig den internasjonale reisevirksomheten kommet i gang igjen, selv om det

fortsatt er en del hindre og usikkerhet, særlig med tanke på reisemål på andre

kontinenter. Imidlertid er optimismen og entusiasmen på vei tilbake i bransjen, og de

aktuelle reisemålene står igjen klar til å ønske norske reisende velkommen!

Her kommer noen nyheter som kan være av interesse for alle som jobber med reiser til

utlandet og internasjonale reisemål og reiselivsprodukter.

Sri Lanka ønsker deg velkommen tilbake!

• Fullvaksinerte kan bo på hvilket som 

helst hotell, og det kreves ingen 

PCR-test ved ankomst (du må 

fortsatt sjekke reglene for innreise 

og retur med ditt flyselskap).

• Du kan søke om visum på forhånd 

gjennom den offisielle websiden 

www.eta.gov.lk.

• Søkere som ikke er fullvaksinerte, må gjøre følgende:

▪ Reservere et sertifisert «safe & secure Level 01» hotell for karantene.

o Gå til www.srilanka.travel/helloagain for å reservere Level 01 hoteller og for å 

se informasjon om øvrige krav som stilles.

o Søk om ETA turistvisum på den offisielle portalen www.eta.gov.lk.  

• Vennligst legg merke til at for de som ikke er vaksinerte vil ETA bare bli akseptert etter at

bestilling på Level 01 hotell og andre reisedetaljer som kreves er bekreftet av Sri

Lanka Tourism Development Authority (SLTDA).

• Barn opp til 12 år trenger ikke å ta PCR-test eller gjennomføre karantene etter

ankomst til Sri Lanka.

http://www.eta.gov.lk/
http://www.srilanka.travel/helloagain
http://www.eta.gov.lk/


Portugal er det beste reiselandet i verden – og har rimelig 

Michelin-mat

Leserne av det internasjonalt anerkjente 

reisemagasinet Condé-Nast Traveler har 

nettopp stemt Portugal inn på førsteplass 

på listen «Beste land i verden 2021». 

Portugal er fremhevet for sine strender, 

så vel som mat og vin og mindre kjente 

områder som Melides og berømte 

turiststeder som Comporta og Algarve.

Matelskere som liker å spise godt på reise, har nå enda en grunn til å besøke

Portugal: Landet er faktisk blant de fem landene i verden der du betaler minst penger for å

spise på en Michelin-restaurant. Det fremgår av en liste laget av det internasjonale

matmediet Chef's Pencil. En prøvesmakingsmeny på en Michelin-restaurant koster i

gjennomsnitt 217 USD i Portugal. Til sammenligning er gjennomsnittsprisen i Danmark 404

USD, mens den i Sverige er 327 USD.

Det er flere direkte ruter fra Oslo, uansett hva man ønsker å utforske Nord- eller Sør-

Portugal. Norwegian flyr direkte til Faro, Madeira og Lisboa, mens SAS flyr til Faro. TAP Air

Portugal flyr fra Oslo til Lisboa. I tillegg har flere turoperatører egne charterfly. Imidlertid er

ikke alle ruter i drift i skrivende stund: Enkelte er sesongmessige ruter, mens andre er under

planlegging.

Fotokredit: Costa_Credit Turismo Cascais  www.visitportugal.com/en

Besøk Thailand “karantenefritt” fra 1. november 2021

Fra 1. november 2021, kan Thailand 

ønske velkommen til fullvaksinerte 

besøkende fra 63 land, inkludert 

besøkende fra de nordiske og baltiske 

landene (gjeldende fra 30. oktober 21) 

uten at disse må i karantene. Dette er 

knyttet til programmet TEST & GO. 

De reisende må avlegge en negativ RT-PCR test ikke mer enn 72 timer før avreise, ha

godkjent dokumentasjon på vaksinering, ha en reiseforsikring med en dekning på

minimum $ 50.000 og kunne fremvise bekreftelse på betaling av en natt på et SHA+

hotell. De reisende trenger å gjennomføre en RT-PCR test ved ankomst, samt en ATK

test på dag 6 av oppholdet. Etter å ha mottatt et negativt resultat på RT-PCR testen tatt

ved ankomst, kan de besøkende reise fritt til hvilken som helst del av Thailand.

For mer informasjon og detaljer, les her

http://www.visitportugal.com/en
https://thecoloursofthailand.com/news/quarantine-free-holiday-in-thailand-from-1-november-2021/


VisitBritain lanserer internasjonal bærekraftskampanje i 

forbindelse med COP26 i Glasgow

I forbindelse med FNs klimatoppmøte 

COP26 i Glasgow, Skottland, lanserte det 

britiske turistbyrået VisitBritain en 

internasjonal kampanje som fremhever 

bærekraftig reising i Storbritannia.

VisitBritains siste internasjonale 

kundeundersøkelse viser at mer enn to 

tredjedeler av reisende fra 13 land, 

inkludert Norge, tenker på bærekraft og 

klimapåvirkning i forbindelse med 

ferieplanlegging. 

For å gjøre det enklere for reisende som etterspør bærekraftige alternativer og ønsker å ta aktive

bærekraftige valg under sine reiser, har reiselivsorganisasjonen derfor satt sammen en dedikert

side med tips om hvordan man kan ta mer bærekraftige valg under sitt opphold i Storbritannia.

VisitBritains nordiske sjef Gary Robson kommenterer:

– COP26 og den medfølgende synligheten i media gir oss en god mulighet til å synliggjøre hvordan

skandinaver kan reise mer bærekraftig i Storbritannia, med alt fra miljøvennlig overnatting og episke

togreiser til bærekraftig mote og lokalproduserte råvarer.

Kampanjen vil bli støttet av annonsering på digitale plattformer under en måned sammen med

globale partnerskap der Norge har valgt å samarbeide med nylanserte Vogue Scandinavia for å

synliggjøre Storbritannias bærekraftstilbud til fremtidige reisende fra Skandinavia.

For mer informasjon og inspirasjon om Storbritannia som reisemål, kontakt gjerne Henriette

Danielsen, Marketing and Communications Executive på VisitBritain.

Ny Strook kunstutstilling i Brügge

Kunstneren Stefaan De Croock, bedre kjent 
som  Strook, holder for øyeblikket en ny 

utstilling kalt:  ‘It’s only a matter of time’ på 
kunstfestivalen “Mind the Artist”  i  Brügge.  

Arbeidene vil bli stilt ut på tre ikoniske og 
historiske steder i byen; kirken Onze-Lieve-

Vrouwekerk, på toppen av det historiske 
sykehuset  Sint-Janshospitaal og i 

Groeninge-museet, og har til hensikt å 
fange opp tiden som har gått på disse 

stedene og omforme det til kunst. 

Arbeidene er gipsavstøpninger av deler av gulvet i de tre bygningene, noe som gjør det mulig for
Strook å gjenskape stemningen og atmosfæren fra disse stedene. Utstillingen kan besøkes frem

til 6. mars 2022. Forøvrig har Strook tidligere også hatt utstillinger i Stockholm, Bangkok og
Mexico City.

© Tim Theo Deceuninck

https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-corporate/international_covid-19_sentiment_research_wave_3_report_final.pdf
mailto:henriette.danielsen@visitbritain.org
https://www.museabrugge.be/en/calendar/exhibitions/strook


Michelins Kroatia - der smakene fra Middelhavet og 

Sentral-Europa møtes
I 2021 har Kroatia fått tre nye 

stjernerestauranter og kan nå smykke seg 
med totalt 10 stjerner i Michelin-guiden. 

Restaurant Agli Amici ligger i Rovinj, Istria. 

Det andre er Nebo i Rijeka og ligger øverst på
Hilton Costabella-hotellet og den tredje var

Alfred Keller som ligger på sørsiden av Losinj,
en av de største øyene i Kvarnerbukten.

Fotokredit: Restaurant 360 Dubrovnik

I Michelins fotspor gjennom Kroatia

Restaurant 360 ° ligger i Dubrovnik, som er et av Europas ledende turistmål og fortjener sitt

kallenavn "Pearl of the Adriatic". Byen ble grunnlagt på 600-tallet og ble senere under navnet

Ragusa den nest viktigste byen i byrepublikken Venezia. Den nesten to kilometer lange bymuren
som omgir mylderet av smug og torg er opptil 6 meter tykk og har 15 forsvarstårn. Hvis du vil se

byen fra 400 meters høyde, tar du taubanen opp til fjellet Srd. Sammen med det nye distriktet er
Dubrovnik Dalmatias den nest største byen etter Split, noe som gjenspeiles i både underholdning

og kulturtilbud. Fortsett gourmetreisen til LD Terrace som ligger i byen Korčula, Restaurant
Pelegrini i Šibenik, Boškinac Restaurant i Zrce, Draga di Lovrana i Lovran, Noel i Zagreb.

Lenker: Kroatia Press room, Michelin Restaurants adresse, Matopplevelser i Kroatia, Kroatien turistinformasjon, Safe 

Stay in Croatia

Turismen har rekordvekst i oktober

Turistminister Collado fremholder at dette er 

den beste oktober måned noensinne for 
Dominikansk turisme. – Gjenopphentingen 

innen vår turisme er konstant og solid. I 
oktober måned ble det registrert den høyeste 

veksten i historien for denne perioden, sa 
Collado. 

Han sa at med 443.018 besøkende som ikke
var bosatt i landet, er det en bekreftelse på at

turismen igjen er tilbake på nivået før
pandemien brøt ut. Faktisk oversteg antall

ankomster i oktober rekordårene 2018 og
2019 med henholdsvis 7 % og 19 %.

De utenlandske besøkende kom hovedsakelig fra land i Nord-Amerika (44 %) og Europa (35 %).
I oktober 2021 var 87 % av hotellkapasiteten i drift, og belegget lå på 61 % (69 % i helgene). Av

gjestene var 19 % av lokal opprinnelse. Innen utgangen av 2021, forventes et antall ankomster
fra besøkende som ikke er bosatt i landet på ca. 4,9 millioner. Sammenlignet med de siste fire

måneder i 2019, vil dette representere en nedgang på ca. 15 %.

For mer informasjon, les her.

http://www.360dubrovnik.com/
https://news.cision.com/no/croatia-full-of-life
https://www.viamichelin.co.uk/web/Restaurants-search/Restaurants-Croatia
https://croatia.hr/en-GB/experiences/gastronomy-and-enology/croatia-michelin-stars
https://croatia.hr/sv-SE
https://www.safestayincroatia.hr/en
https://www.mitur.gob.do/noticias/turismo-alcanza-cifra-record-de-crecimiento-en-octubre/


Ingen hindre

Noe av det beste ved gatekunst, er at det 

er godt synlig og tilgjengelig. Men, likevel, 

kanskje ikke for alle…Blinde og svaksynte 

har ikke alltid muligheter for å berøre og 

føle dette overalt. Denne høsten har 

Beograd kampanjen «Art in Passage», 

etter eksempel fra andre verdensbyer, 

som fjerner hindre og restriksjoner.  

Det er satt opp et antall 3D modeller av

veggmalerier for blinde, og dermed har
denne formen for gatekunst blitt tilgjengelig

for et enda større publikum.

Målet med dette prosjektet er å bringe gatekunst nærmere også for blinde og svaksynte, slik

at også disse kan bli bedre kjent med byens gatekunst gjennom berøring.

Turisme, ferieaktiviteter og kunst uten hindre er målet med kampanjen som snart blir lansert

av National Tourism Organization of Serbia (NTOS) og kommisjonæren for beskyttelse og

likhet.

Det vil bli lagt inn et eget område på websiden til NTOS, der personer med handicap og

begrensninger blir informert om de nye tiltakene, overnattingstilbud og programmer som er

tilgjengelig for alle gjester, uten unntak.

Kanariøya La Palma åpen for turister

Hvis man ser bort ifra de materielle

skadene forårsaket av utbruddet på

vulkanen Cumbre Vieja på La Palma, er

virkeligheten at den vulkanske aktiviteten

kun er begrenset til en liten del av den

sørvestlige delen av øya. Det er derfor

fullstendig trygt å reise hit og det

medfører ingen risiko å oppholde seg på

resten av øya.

All infrastruktur på hoteller, restauranter og turistbedrifter utenfor dette området

fortsetter derfor å fungere som normalt. La Palma-flyplassen er fortsatt i drift, og selv om

den av og til er påvirket av tilstedeværelsen av aske og røyk i luftrommet, viser

luftkvaliteten generelt normale verdier.

La Palma er et trygt reisemål hvor du kan nyte en ferie som normalt. Forskjellen er at om

du reiser nå, får du med deg på kjøpet et spektakulært syn fra trygge utsiktspunkter og

etablerte sikkerhetssoner som det vil være lenge til neste gang man får oppleve.

www.spain.info

https://www.serbia.travel/en/without-limits
https://www.spain.info/en/


Ubud rangert som den fjerde beste byen i verden

Byen Ubud på Bali, er rangert som fjerde

beste byen på listen over '25 Best Cities in

the World'-versjonen av Travel and Leisure

tourism i 2021. Ubud slår populære byer

som Kyoto, Bangkok og Seoul.

Ubud er et av de stedene hvor en ferie på

få dager, lett kan bli til et opphold på uker,

måneder eller til og med år.

Dette er stedet hvor tradisjonell balinesisk kultur gjennomsyrer hvert øyeblikk, hvor fargerike

tilbud pryder gatene og de hypnotiske melodiene fra gamelan instrumentene hører til

hverdagen. Byen viser også bærekraftig design, mindfulness, kulinarisk oppfinnsomhet og

det aller beste global turisme har å tilby. Ubud og Bali er godt forberedt på å ønske turister

velkommen tilbake med viktige tiltak for å ta vare på sikkerheten til de reisende. Og heldigvis

er Norge et av landene som er kvalifisert til å reise til Bali.

Besøk https://www.indonesia.travel/gb/en/home for mer informasjon.
Vi gleder oss til å ønske deg velkommen tilbake til Bali!

Internasjonal isskulptur festival i Jelgava

Denne festivalen ble startet allerede i 1998. 

Ideen ble utviklet over tid, og startet i det 
små. Da det ble laget en større kulturfestival 

i forbindelse med julen 1998, inngikk 
isskulpturer som en viktig del, og disse 

fremsto som noe av det viktigste og mest 
særpregede ved arrangementet.  

Oppdraget med å lage 10 isskulpturer ble
gitt til brødrene Anrijs og Rinalds Opincans.

Til tross for en ganske moderat start, ble
dette et svært populært innslag, og

arrangementet utviklet seg raskt.

Dette har blitt en viktig begivenhet i Jelgava og for Latvia som sådan, og International Ice

Sculpture Festival har utviklet seg til å bli en kjent og populær merkevare, som også settes høyt
av kunstnere fra de fleste kontinenter.

International Ice Sculpture Festival fremstår som ett av de vakreste og mest
bemerkelsesverdige kulturarrangementer i Lativa i vintersesongen. Gjennom årene denne

festivalen har eksistert i Jelgava, har den vokst og blitt stadig mer populær, ikke bare blant
besøkende og kunstnere, men også på arenaen for iskunst internasjonalt. Den er rangert blant

de 10 beste isskulptur konkurranser i verden, og det er det største og mest populære
arrangementet av sitt slag i Latvia og Baltikum. I år arrangeres isskulptur festivalen for 23. gang

i Jelgava, og årets tema er «Zoo». Festivalen varer fra 30. januar til 6. februar 2022.

Fotokredit: JVPI “Kultūra”  www.latvia.travel

https://www.indonesia.travel/gb/en/home
https://www.latvia.travel/en


Opplev den magiske julestemningen i Polen!

Kanskje den beste måten å føle 

julestemningen på i Polen, er et besøk til et 

av de mange spesielle julemarkedene som 

finner sted over hele landet. I nesten alle 

landsbyer, småbyer og byer holdes det et 

julemarked slik at innbyggerne kan kjøpe 

ornamenter, nippe til gløgg og nyte vakre 

omgivelser sammen med andre. 

Noen byer har virkelig spektakulære

julemarkeder, og det ville vært feil å gå

glipp av en tur til minst ett av disse

fantastiske stedene.

Julemarked er en fantastisk polsk juletradisjon, der du kan finne den gode julestemningen.

Polske julemarked er blant de beste i Europa og tiltrekker seg tusenvis av besøkende hvert

år. La oss ta deg med til Polens beste julemarked og vise deg hva det er som gjør dem så

enestående!

Ler mer her

Westfjords kåret til beste region 2022 av Lonely Planet

Westfjords, en stor halvøy i den nord-vestre delen av Island, er kåret til den beste 

regionen å besøke i 2022 av Lonely Planet. 

Denne halvøya utgjør ett av de mest 

avsidesliggende og tynnest befolkede 

områdene på Island, med bare 7.000 

innbyggere, og er dermed et perfekt 

sted for å rømme fra hverdagen og 

utforske endeløse kystområder, 

fantastiske fuglefjell, sjarmerende 

fiskerlandsbyer, godt opparbeidede 

turstier og et fascinerende fjellandskap.

Likevel er Westfjords mer tilgjengelig for reisende enn noen gang før, etter lanseringen av

Westfjord Way, en dramatisk veistrekning med mange flotte utsiktspunkter og kulturelle

severdigheter.

Etter at den nye tunellen Dyrafjardargong, kan de reisende lett utforske alt denne

regionen har å by på, i alle årstider.

https://www.polen.travel/no/om-polen/nyheter/opplev-den-magiske-julestemningen-i-polen


I tillegg til å utforske tradisjonsrike landsbyer langs denne ruta, kan de reisende bo på

hyggelige hoteller og familiedrevne pensjonater, nyte måltider med noe av den beste

fisken og frittgående lam som Island kan by på, samt dele islendingenes fascinasjon for

kaffe og kake i små kafeer, bakerier og pop up utsalg der du minst venter det.

Sigridur Dogg Gudmundsdottir, direktør for Visit Iceland, sier: - Det er fantastisk at

Westfjords har fått denne anerkjennelsen fra Lonely Planet. Dette er en destinasjon som

tilbyr noe av det mest dramatiske landskapet og noen av de beste naturgitte

attraksjonene på Island. Visit Westfjords har i flere år jobbet hardt for å gjøre denne

destinasjonen kjent og attraktiv, og nå gir dette arbeidet resultater!

Lonely Planet Best in Travel 2022 kan kjøpes i mange bokhandler eller online på 

www.lonelyplanet.com. Se også www.inspiredbyiceland.com.  

Tiden er inne for å gjenoppdage Ungarn

Utforsk skjønnheten i Ungarn. Her kan alle finne sin 

drømmereise. 

For turister, kan et besøk ved et tradisjonsrikt spa

være noe man ikke bør gå glipp av. I tillegg til å tilby

fasiliteter for rekreasjon, avslapping og foryngelse, er

de fleste lokalisert til flotte byggverk som er mer enn

100 år gamle.

Om det er noe i Ungarn som kan overgå de mange

flotte og varierte attraksjonene, må det være det

lokale kjøkken. Det er vel verdt å smake på noen av

delikatessene fra ulike områder i Ungarn; Budapest

vrimler av spennende spisesteder, det ene bedre enn

det andre, og hver region har sine spesialiteter. Og

uansett hvor i Ungarn du er, finner du en anerkjent vin

som passer til matrettene.

Kunst og kultur er hjørnestener i vårt dagligliv, preget av variasjon, kreativitet og kunstnerisk

frihet.

Fotokredit: adrianbaias  https://visithungary.com/

http://www.lonelyplanet.com/
http://www.inspiredbyiceland.com/
https://visithungary.com/


Kommende aktiviteter

Vi er igjen i stand til å møtes i større grad, selv om også de digitale møteplassene

har fått sin plass i vår hverdag. Uansett ser vi en klar økning i aktiviteten i

bransjen, og flere arrangementer er under planlegging. Her er noen av de som

allerede er planlagt og annonsert:

24.november 2021:

Aviareps Nordic Roadshow

Workshop med en rekke aktører fra ulike reisemål, flyselskaper, cruise og hoteller.

Tid: Onsdag 24. november 2021 kl. 17.00.

Sted: MESH Youngstorget, Møllergt. 6, Oslo.

Info./påmelding: https://crm.aviarepstourism.com/nor/Welcome-to-AVIAREPS-Roadshow-2021

30. november 2021:

Colombia Gastronomic Destination

Webinar med fokus på Colombias gastronomiske produkt, med tanke på at landet 

ble kåret til den beste kulinariske destinasjonen i Sør Amerika i 2020. Arrangert av 

Colombias Ambassadør i Norge, H.E. Angela Montoya Holguin. Presentert 

av Veronica Socarras, Master in Gastronomic Tourism.

Tid: Tirsdag 30. november 2021 kl. 15.00.

Sted: Online.

Informasjon/påmelding: enoruega@cancilleria.gov.co

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

Tyskland er «Årets destinasjon»

https://asbconsult.no/bransjekalender/
https://crm.aviarepstourism.com/nor/Welcome-to-AVIAREPS-Roadshow-2021
mailto:enoruega@cancilleria.gov.co
http://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

28. april 2022:

ANTOR Norway Press Briefing

Den årlige workshopen for presse og bloggere har vært fraværende i 2 år under 

pandemien, men er nå tilbake for fullt. Muligheter for å møte et antall nasjonale 

turistkontorer og andre samarbeidspartnere for informasjon, oppdatering og 

dialog omkring relevante reisemål.

Tid: Torsdag 28. april 2022 kl. 16.00 – 18.30.

Sted: Høyskolen Kristiania, Prinsens gt. 7, Oslo.

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

1. - 3. mai 2022:

German Travel Mart

Den årlige workshopen med fokus på det samlede reiselivsproduktet Tyskland kan 

by på, inkludert et stort spekter av reisemål.

Tid: 1. - 3. mai 2022

Sted: Oberammergau

Informasjon/påmelding: joelle.janz@germany.travel

Følg med på oppdateringer og informasjon om nye arrangementer på

http://asbconsult.no/bransjekalender/

www.antor.no  arne@asbconsult.no  91198290

http://www.utforsk-verden.no/
mailto:arne@asbconsult.no
http://www.antor.no/
mailto:joelle.janz@germany.travel
http://asbconsult.no/bransjekalender/
http://www.antor.no/
mailto:arne@asbconsult.no

