TRAVEL AND LEARN AS

REISEKALENDER 2021 Vår og Sommer
CUBA – vi gjentar Cuba enda en gang!

15. – 24. JAN

Dette er en oppdagelsesreise med uforglemmelig natur, salsamusikk, fargerike byer, sigarfabrikker,
sukkerrør plantasjer og kubanske cowboyer. Vi besøker Havanna, Cienfuegos, Trinidad og
Santa Clara. I tillegg skal vi kose oss på badesteder der krydderduft fra tobakksplantene blandes
med den varme havbrisen. Merk at vi bor på de beste hotellene tilgjengelig og ikke privat!

KERALA «Slomos hjemland»

30 JAN – 13 FEB

Slomo tar deg til en helt annen kultur og geografi enn på andre reiser til India. Vi kjører gjennom
jungel og til te plantasjer på 2000 moh. Opplev luksus på et av Indias vakreste resorthotell. Båt i
fantastiske «back-waters». Cochin og dens gjenlevende jødiske minoritet. Mer enn 200 venner
har deltatt med oss på denne reisen som alltid er en stor opplevelse og suksess.

Velkommen med på
tur igjen i 2021!
Hele verden sto midt i en
dramatisk pandemi i 2020.
Det rammet vår bransje
svært hardt. For mange
reiselivs bedrifter var det
økonomisk krise og et
spørsmål om å være eller
ikke være. Hvis vi ikke har
orden på økonomien nå,
risikerer vi å gå over ende
sammen med mange andre.
Vi har søkt, men ikke fått en
eneste krone i støtte i denne
vanskelige tiden. Vi overlever
grunnet et godt resultat i
2019 som vi nå tærer på.
I vår medlems-klubb for 320
reiseglade venner håper vi nå
inderlig på at dere vil bli med
på nye reiser og hjelpe både
oss og mange andre i bransjen
til å komme på fote igjen.
Vi er medlem i Reisegarantifondet og du kan betale dine
reiser med kortene Visa,
Mastercard og Eurocard..

post at travelandlearn.no
Mobil 47 47 89 60 60
www.travelandlearn.no

ARGENTINA, URUGUAI OG CHILE CRUISE

NY !

16 FEB – 08 MAR
Med sine 15 cruiseskip er Holland America Line blant verdens største cruiserederier. Vårt skip
er mellomstort og designet for å ta færre gjester samtidig som det gir mer plass for maksimal
komfort. Retter seg i hovedsak mot det voksne publikum som ønsker mer avslappet stemning
med søkelys på god mat og drikke. Omgivelsene er lekre og stilfulle med eksklusivt interiør.

ENGLAND OG WALES

09. – 14. MAR

Det vakre landskapet, de historiske og mystiske stedene i Syd-England og Wales venter på deg.
Siden 1301 har den engelske tronarving båret tittelen Prince of Wales og i 1536 ble Wales forent
med England. Brighton er en vakker strand- og kystby, Stonehenge et mysterium, Bath har sine
romerske bad! I Wales har walisisk fått status som offisielt språk, sidestilt med engelsk. Vi skal
også ha lunsj på en av Englands aller beste puber like ved Stonehenge!

BEOGRAD og SERBIA NY !

18. – 21. MAR

Opplev en ny destinasjon! Beograd er en vakker by og vi bor staselig til på det ærverdige hotel
Majestic. Her er handlegaten rett utenfor døren. Vi skal oppleve vinsmakinger, honning museum
og ikke minst heidundrende landsbyfest med all inklusive og mye god lokal drikke.

SEMANA SANTA – SEVILLA & GRANADA

31 MAR – 05 APR

Vår gjentagende påskereise går til Granada maurernes siste bastion, med en utrolig vakker
beliggenhet og med det nesten alltid snødekte Sierra Nevada i bakgrunnen. Vi reiser til Sevilla,
Jerez de la Frontera, Córdoba og avslutter i Ronda, som ligger på en spektakulær klippe.

LJUBLIANA og ZAGREB NY !

13. – 18. APR

En spennende reise til steder som mange ikke har besøkt tidligere. Tenk å få besøke flotte
Slovenia og Kroatia, historiske steder som du bare har lest om. En annerledes og ny tur.

IRLAND

22. – 26. MAI

Denne øya sies å være Europas smaragd, et dramatisk og karrig landskap, hele tiden skiftende i
ulike grønne nyanser med vakre fjellområder, innsjøer, slott og historiske bygninger. Opplev
middelalder middag, Riverdance show, lunch på Europas lengste pub og mye mer.

RJUKAN og VEMORK

11. – 13. JUNI
Opplev utsikt mot 1/6 av Norges areal. Rjukan og Vemork er nå plassert på verdensarvlisten.
Ingen kan reise fra Rjukan uten å ha besøkt Gaustatoppen med sine 1883 moh. Vi får oppleve
sølvgruvene i Kongsberg, gode måltider underveis og ikke minst en helt utrolig historie som er en
viktig del av vår verdensarv.

LOFOTEN OG HURTIGRUTEN

21. – 25. JUNI

Bli med til vakre Lofoten med sin helt spesielle natur i havgapet. Vi flyr til Bodø, tar Hurtigruten til
Svolvær og bor i rorbuer eller hotellrom på Vestvågøy. Vi besøker det meste av alt på øya og
Hurtigruten gjennom vakre Trollfjorden til Tromsø på tilbakeveien mot sør. Fly fra Tromsø..

MONGOLIA – DJENGIS KHANS LAND

01. – 12. JULI

Følg i sporet på Marco Polo på denne eventyrlige reisen i Djengis Khans gamle rike. Opplev den
fantastiske naturen fra Gobiørkenen til de store fjell- og skogområdene i Arkhangai provinsen

FINNMARK

22. – 26. JULI

Opplev eksotiske og vakre Øst-Finnmark ved grensen til Russland og Finland. Hamningberg er
et nedlagt fiskevær og et av de få stedene som ikke ble brent under annen verdenskrig. I Vardø
var det overflod av hekser og 91 personer ble brent på bålet under heksejakten. Varanger -fjor

TRAVEL AND LEARN AS

REISEKALENDER 2021 Høst og Vinter
FINLAND «Kjell’s hjemland»

NY !

28 JUL – 04 AUG

"De 1000 Innsjøers Land" og de store skogers, og badstuenes land. Her finner en av sommerens
største operafestivaler sted. Båndene til Norge er sterkere enn vi aner – for festivalen finner
sted i borgen oppkalt etter Olav den hellige. Savonlinna Operafestival er ubestridt den fremste
operafestivalen i Norden og en av de viktigste i verden. En fantastisk ny tur du bør få med deg.
den, Neiden, Kirkenes, Pasvikdalen og Kong Oscars kapell er blant stedene vi besøker.

RHINE-CRUISE med Sveitsiske Glacier Express NY !

10. – 14. AUG

Glacier Express er noe du må oppleve - et tog som ingen andre! Dens komfortable vogner med
sine store panoramaer mot de sveitsiske alper. En unik reise og noen få magiske timer med ren
visuell nytelse! I tillegg skal vi besøke Rhinefallene og Bodensjøen. Tyskland viser deg øya
Mainau. Dette cruiset begynner og avsluttes i Strasbourg via Sveits og Tyskland.

DNJEPR CRUISE MED KIEV, ODESSA, BUKAREST

11. – 19. SEP

Et spennende cruise i vikingenes og tsarenes fotspor. Vi hører om Harald Hardråde som
hentet sin dronning Ellisif fra Kiev. Kosakker, mote, kunst og kultur er høydepunkter i Odessa.

Kristina av Tunsberg BILBAO, GUGGENHEIM, RIOJA NY ! 01. – 06. OKT
Rioja er et område som ikke er mye preget av turisme. Dette er det ”ekte” Spania med et frodig
og mangfoldig landskap, gamle munkeklostre, imponerende borger og storslagne katedraler.
Selvsagt skal vi besøke mange flotte vinhus og vi skal også bli kjent med baskisk matkultur.

KORSIKA RUNDT - cruise fra NICE

NY !
03. – 10. OKT
Korsika – den grønne øya ca. 17 mil sørøst for Frankrike skiller seg klart ut fra øvrige øyer i
Middelhavet. Øyas innland består av høye og skogkledde fjell mens kysten består av rosa
klipper og myk sandstrand. Naturens variasjon forklarer enkelt hvorfor franskmennene kaller
Korsika for "skjønnhetens øy". På dette cruiset rundt hele Korsika besøker vi bl.a. Napoleons
hjem i byen Ajaccio. Øyas hovedstad kan minne om Den franske riviera med sin strandpromenade og Casino. Byene på Korsika er alle verdt et besøk, men den vakreste er Bonifacio
som har en fjord som deler byen i to. MV La Belle des Océans er det andre sjøgående skipet i
CroisiEurope-flåten. Dette intime skipet i premium størrelse kombinerer topp komfort og
raffinert eleganse, tilbyr gjennomtenkte lugarer og tjenester som lar deg nyte seilingen.
JORDAN M PETRA

NY !

18. – 24. OKT

Israel og Jordan er to land med unik historie fra selveste Bibelen i Moses og Jesu fotspor. Den
glemte kongebyen Petra som er hugget inn med imponerende detaljrikdom i de røde fjellsidene.

CRUISE GRESKE ØYEER fra ATHEN til KYPROS

NY !

18. – 24. OKT

Dette er ikke en gjennomsnittlig sommerferie i Europa – det er en reise gjennom kulturen du
aldri vil glemme. MS BELLE DE L’ADRIATIQUE tilbyr Athen-Delos-Mykonos-Santorini-RhodosLimassol og til slutt Larnaca på Kypros med opphold i havnene og tar deg dypere inn i kulturen,
historien og den naturlige skjønnheten til noen av Europas mest utrolige reisemål. Bli med på
dette enestående cruiset i Hellas og utforsk de vakreste øyene i Egeerhavet. Se perfekte solnedganger på Santorini. Besøk en lokal vingård på Rhodos. Og bruk en dag på å suge til deg
solen på Mykonos. Uansett hvordan du tilbringer tiden på øyene, er du garantert et eventyr.

MEKONG

En av våre mest populære reiser!

25. OKT – 7. NOV

Dette er en av verdens største elver. Vi arrangerer dette cruiset på chartret båt for 4. gang.
Et av turens høydepunkter er Angkor Wat i Siem Reap. Dette er et enormt ruinkompleks med
palasser og templer fra den tidligere hovedstaden i khmerriket. Kun få lugarer!

ETIOPIA

26. NOV – 07. DES

Etiopia er flate savanner med innsjøer, spennende byer og eldgamle trær. I syd ser vi et helt
annet landskap enn det vi møter i Nord-Etiopia, og ganske annerledes mennesker og kulturer
opplever vi i sør. Underveis vil vi utforske ikke mindre enn et titalls ulike stammegrupper.

JULESTEMNING I WROCLAW NY!

02. – 05. DES

Som så mange andre europeiske byer har også Wroclaw sitt julemarked, og polakkene er over
seg av begeistring for dette. På markedsplassen arrangeres det årlige julemarkedet siden 1994.
Dette drar selvfølgelig titusenvis av turister til byen hvert år. Gled deg til å besøke en flott by.

JULEHANDEL I LÜBECK – vi gjentar suksessen!
Kgs 06.06.20

09. – 12. DES

GOA, INDIA i ROMJUL OG NYTTÅR suksess som gjentas 26.DES – 12. JAN

