
 

 

 

 

 
 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøte Trondheim, Theatercafeen                           Fredag  12. MAI      

Medlemsmøte Oslo/Østfold, Rekebåt cruise til Hvitsten    Søndag 14. MAI   
 

SICILIA                                                 NY                               25. – 30. MAI  
Her får du det beste av Italia – strender, historiske severdigheter og et bredt utvalg av shopping og 
verdensberømt mat. Rett ved foten av vulkanen Etna ligger Catania, Sicilias nest største by etter 
Palermo. Her får du en lett blanding av vakre katedraler i barokkarkitektur, koselige vinbarer og 
hyggelige trattoriaer. De gamle bydelenes arkitektur fremstår i 1700-talls barokkstil, og er med på 
Unescos verdensarvliste. Catania har mange fine torg, men ingen kan måles med Piazza del 
Duomo. I nærheten finner vi Siracusa, hjemstedet til vår kjente helgen Sankta Lucia.     
 

Medlemsmøte Bergen, «Badstuen», Mulen              Søndag 04. JUNI  
 

ELVECRUISE Rhone & Rhine  NY   Kun 2 lugarer igjen!        14. – 24. JUNI 
Seil på to av Europas fineste elver gjennom tre land på førsteklasses elvecruiseskip. Vi seiler på 
Rhône fra Arles i Provence til vindistriktet Bourgogne, videre på Rhinen gjennom Tyskland før vi 
ender opp i Amsterdam i Nederland. God mat og vin, interesse for historie og naturopplevelser 
av ypperste klasse – dette er elvecruiset for deg! 
                                                                    

ORKENØYENE, SHETLAND OG SKOTTLAND Utd.forb. Hord. 16. – 21. JULI 
 

ELVECRUISE PÅ SEINEN m Impressionist kunst    NY           25. – 31. JULI 
Vi starter og avslutter i selveste Paris hvor vi får en uslåelig utseiling fra byen om kvelden. Bli 
med på Seinen mellom Paris og Honfleur. Langs elven skal vi stoppe for å oppleve stedene som 
har inspirert kunstnere og preget historien av franske storheter og helgener. I Giverny stopper vi 
for å besøke maleren Claude Monets hjem og hage. I Cabourg og Rouen føler vi at historien 
ligger i husveggene. Honfleur på sørbredden av elveutløpet er en pittoresk liten havneby hvor de 
store impresjonistene som Monet og Couberg fikk sin inspirasjon. 
 

TRANSYLVANIA Romania      NY                                        05. – 11. AUG  
Reis med åpent sinn!  ”Simply surprising” er Romanias nye slagord. Mange har fått øynene opp for 
billig og god Romaniaferie og vil sitte igjen med gode opplevelser. Vi besøker staselig kongepalass 
i Pele, Draculas slott i Bran, Bukarest og får oppleve lokal mat og gode viner underveis.   
 

LIVERPOOL      NY                                                           15. – 19. AUG  
Liverpool er kanskje mest kjent for fotball og Beatles, men etter at byen ble utnevnt til Årets Kultur-
hovedstad 2008 i Europa har stadig flere turister funnet veien hit. Noe over 75 millioner mennesker 
besøker Liverpool hvert år! Liverpool er byen nordmenn elsker. For sin fotball, for sin musikk og sitt 
uteliv. La oss begynne med musikken. I Liverpool kan du besøke Cavern Club, hvor karrieren til 
Beatles startet. 
 

BORDEAUX Vincruise – Aker Solutions Seniorer                    24. – 28. AUG 
 

Hildegard av Bingen, Trøndelag Rebekka loger          08. – 12. og 12.-16. SEP  
 

ELVECRUISE PÅ GUADALQUIVIR og GUADIANA    NY            14. – 21. SEP 
Guadalquivir renner gjennom det spanske autonome samfunnet Andalucía, noe som gir en flott 
tur ikke bare i hovedstaden Sevilla, men også historiske byer som Cádiz, Granada og Cordoba. 
Elven er 778 km lang og munner ut i Cádizbukta ved Atlanterhavet. Guadiana danner deler av 
grensen og skiller Andalucía i Spania fra Algarve i Portugal. Her kan du fordype deg i portugisisk 
mat og kultur. 818 km lang, hvorav 578 km er på spansk territorium, 140 km på portugisisk og 100 
km felles for begge land. Guadiana er en av de lengste elvene på den iberiske halvøy. Deler av 
elven ble erklært som reservat av UNESCO i 2019 og huser en variert flora og fauna med store 
ferskvannsreservoarer, landskap med utstrakte sletter og eikeskog. Du reiser om bord på 
premiumskipet MS Belle de Cádiz. 
 

ORKENØYENE, SHETLAND OG SKOTTLAND                          15. – 20. SEP  
En reise til Skottland, Shetland og Orknøyene er en reise tilbake i historien. Med sin beliggen-
het mellom Færøyene og Island i nord, Skottland i sør, har Shetland gjennom århundrer vært et 
knutepunkt for sjøfarende. Befolkningen har sterke skandinaviske bånd fra vikingenes inntog på. 
øyene for mer enn 1000 år siden. Historien til disse grønne, røffe perlene vest i havet skal vi 
utforske sammen. Fra 600-tallet har det vært en innflytting av norske bønder til Orknøyene, 
hovedsakelig fra Rogaland og Agder. De fleste stedsnavnene på øyene er av gammelnorsk 
opprinnelse. Det var Harald Hårfagre som grunnla jarledømme Orknøyene og øyene ble kristnet 
av Olav Tryggvason i 995 og fra 1152 hørte kirken til under erkebiskopen i Nidaros 
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         REISEKALENDER 2023 Sommer og Høst   

 

 
 
 
 
Velkommen med på 
tur igjen i 2023! 
Hele verden sto midt i en 
dramatisk pandemi i 2020-
2022. Det rammet oss og 
vår bransje svært hardt.  
For mange reiselivsbedrifter 
var det økonomisk krise og 
et spørsmål om å være eller 
ikke være. Hvis vi ikke hadde 
hatt orden på vår økonomi 
da, så risikerte vi å gå over 
ende sammen med mange 
andre. Vi har så vidt overlevd 
denne krisen!  
 

Vår medlems-klubb teller nå 
370 reiseglade venner. Av 
disse så er der 70 æresmed-
lemmer med fra 10-52 reiser 
med oss. Nå håper vi inderlig 
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 Reisegaranti- 
fondet 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 
 



 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            TRAVEL AND LEARN AS 

          REISEKALENDER 2023 Høst og Vinter          

SALZBURG, WIEN OG BRATISLAVA Bergen Kulturforum    22. – 28. SEP   

SALZBURG, WIEN OG BRATISLAVA    NY           22. – 28. SEP 
Wien byr på storslåtte avenyer og det er rikelig med severdigheter og kultur; Schönbrunn 
palass og Stephans domen. Wien har mer enn 100 museer, 280 parker og hager med mer enn 
400 rosearter. Ibsen elsket Bratislava og nå er det din tur!  Hovedstaden har vært viktig både 
for keltiske stammer, senere slavene og etter at den ble hovedstad i Kongeriket Ungarn var det 
en storby i det 18. århundret. Salzburg er Østerrike i et nøtteskall! Med vidstrakt fjellutsikt, ut-
smykket barokkarkitektur, vakre palasser, travle markeds-plasser og selvfølgelig musikken til 
Mozart, film kulisser fra «Sound of Music» og andre klassikere gjør det Salzburg til et av 
Østerrikes beste turistmål. Denne reisen arrangeres sammen med Bergen Kulturforum.  
 

ALBANIA      En populær NY reise!                      20. – 27. OKT 
Albania er et spennende land som i lang tid var stengt for omverden. Nå kan vi reise hit og 
oppleve en fascinerende historie, vakkert kystlandskap, herlige sandstrender og god mat til 

budsjettvennlige priser. På denne reisen bor du på stranddrømmen Durres Riviera. Med mange 

utflukter og også besøk i hovedstaden Tirana får du en opplevelsesrik ferie. Reisemagasinet 
Vagabond kåret Albania til det hotteste landet å besøke i 2018. Så det er kanskje din tur i år? 
 

MEKONG      En av våre mest populære reiser!                    01. – 13. 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! 
 

MARRAKECH  Nå tilbake på nyoppussede Aladdin!             04. – 11. NOV 
Drømmer du om å ta steget inn i eventyrenes spennende verden? Reis med oss til fantastiske 
Marrakech - nå for 11. gang! Du kan velge mellom flere korte og lengre utflukter. Sagnomsuste 
Marrakech er en av verdens mest myteomspunne byer, med rosaskimrende bymur, trange 
smug, verdens mest spennende souk og et torg som sannsynligvis har verdensrekord i kaos. 
Byen har også en moderne del med herlige restauranter som overrasker mange! Direkte fly! 
 

 

PRAHA – Vi gjentar suksessen vi har hatt i 8 år!                    01. – 04. DES 
Mange har vært i Praha – men med julepyntede gater og torv er det fantastisk! Dette er en 
gjenganger med både morsomt, lærerikt og vakkert program i herlige omgivelser. Selv om vi 
har prøvd mange andre byer de senere årene, så vender vi igjen tilbake til Praha, som gir oss 
både kvalitet og kvantitet og mye for pengene, fortsatt! 
 

ALSACE Juletur med cruise på egen hotel-pram  NY             05. – 08. DES 
De spesialbygde kanalbåtene er intime og utrolig lekre, og her er det lett å føle seg som 
hjemme. Det er nesten som en flytende leilighet med lekker stue, stor terrasse med boblebad 
og fine, små soverom. Oppdag noen av de vakre landsbyene i vinruten i Alsace på en liten 
gruppe tur fra Colmar. Besøk middelalderske Château du Haut-Kœnigsbourg, nyt lunsj i den 
vakre byen Riquewihr og mer. Omgitt av vingårder fremhever de smale og konsentriske gatene 
de arkitektoniske fordelene ved sine bindingsverkshus, kjærlig dekorert med blomster. 
 

JULESTEMNING I WROCLAW    NY                                          08. – 11. DES 

Wroclaw er like stor som Oslo, og er ikke like preget av masseturisme som Krakow. Ifølge den 
amerikanske nettavisen The Huffington Post er dette et av de 12 vakreste julemarkedene i 
Europa! På markedsplassen arrangeres det årlige julemarkedet siden 1994 og har blitt et av de 
mest berømte i Polen. 
 

GOA, INDIA i ROMJUL OG NYTTÅR suksess som gjentas 27.DES – 15. JAN 
Nå hele 3 ukers langtidsferie! Kjenner du for å slikke sol på magiske strender der du 
dessuten kan få besøk av en eller annen ku? Vi ferierer på en strand du ikke bør gå glipp av. 
Colva er kjent for sin fine strand, som blir sett på som en av Indias fineste. Her på Colva Beach 
kan du slikke sol uten for mange turister. Det er den perfekte stranden for deg som vil ta lange 
promenader. Her kan du også gå en tur til nærliggende ”bortgjemte” strender, som du kan kose 
deg på. Du kan blant annet spise klassisk indisk mat for mellom 25 til 50 kroner. Er du lei indisk 
mat så finnes det mange vestlige alternativ. Denne reisen har vi nå gjennomført i mange år og 
det har blitt mange som har falt for «India light» opplevelsen, som i sin tur har ført til flere reiser 
også til andre deler av landet, som for eksempel Slomos hjemstat, Kerala.  

 
 
 

Kgs Styrebehandlet 28 Feb 23 

 

http://www.krakowguide.net/nb/severdigheter/markedsplassen

