TRAVEL AND LEARN AS

REISER HØSTEN 2020
AUGUST 2020
ØST FINNMARK

NY!

31. JULI – 5. AUG

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 da tyskerne forlot Finnmark i slutten
av annen verdenskrig. 91 kvinner ble brent på bålet under heksejakten på 1600-tallet.

DOURO Cruise i Portugal All inklusive

(10 påmeldt)

12. – 19. AUG

Et høsteventyr på en av de vakreste vannveier fra Porto og hele elven så langt den er seilbar.
Mange flotte utflukter og mye portvin! En utrolig flott dagstur til Salamanca i Spania.

SEPTEMBER 2020
Travel and Learn AS
er en klubb for reiseglade
venner. For de resterende
månedene i 2020 har vi
flere spennende reiser
som vi håper vi kan få
gjennomført. Flere av
reisene er nyheter i årets
kalender. Vi har over 305
medlemmer som stadig
velger å reise med oss.
Vi er medlem i Reisegaranti
fondet og du kan betale
dine reiser med kortene
Visa, Mastercard og
Eurocard (2,8% gebyr).

KAUKASUS - ASERBASJAN, GEORGIA, ARMENIA

NY

07. – 20. SEP

Et mektig og storslagent område med fjell på over 5000 moh, strekker seg fra Svartehavet til
Det kaspiske hav. I tillegg til en spektakulær natur finnes det her eldgamle kulturminner på
UNESCOs verdensarvliste.

RJUKAN OG VEMORK

NY

25. – 27. SEP

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.

OKTOBER 2020
SOGNEFJORDEN - VIK

NY

01. – 03. OKT

Vik ligger på sørsiden av Sognefjorden, en av de lengste fjordene i verden. Nærøyfjorden er en
del av UNESCOs verdensarv og en severdighet i seg selv. Båttur «Der ingen skulle tru……»

VALDRES og HALLINGDAL

NY

11. – 13. OKT

Tel 47 89 60 60

Fagernes kan med rette sies å ligge midt i hjertet av det vakre og ville Valdres. Vi skal lære om
rakfiskproduksjon, seterdrift og besøke Villa Fridheim i Hallingdalen ved Norefjell. Selvsagt skal vi
smake god mat og se den umåtelig flotte stavkirken i Hedalen.

www.travelandlearn.no

ELBE CRUISE FRA PRAG TIL BERLIN Nytt skip! All inklusive 12. – 20. OKT

Denne kalenderen er kun
ment som en oversikt av
turer vi håper kan gjennomføres til tross for alle Corona
tiltak. Vi tar selvsagt forbehold om myndighetenes
forordninger. Vi tar også
forbehold om trykkfeil. Følg
alltid med på vår webside
for oppdaterte opplysninger
om turene.

Nyt luksustilværelse og god mat og drikke på et flott cruise fra majestetiske Berlin til
uforglemmelige Praha. – suksess tidligere år! Nytt skip! Oppdag den vakre naturen denne
reisen på elven Elbe. Dresdens flotte severdigheter, Meissen med sitt berømte porselen og mye
mere. Magdeburg og Luthers Wittenberg med en fantastisk avslutning i Potsdam og Berlin.

post@travelandlearn.no

ISTANBUL

22. – 25. OKT

Vi inviterer deg til en opplevelsesrik reise gjennom en av verdens eldste sivilisasjon og på deler
av Silkeveien. En reise som fryder den eventyrlystne og som fortryller. Flott hotel i gamlebyen.

NOVEMBER 2020
SVALBARD i den blå timen

05. – 08. NOV

Jakten på Nordlyset i blåtimen – og smaken av Svalbard! Et vinterparadis uten sidestykke!

BERGEN Show med "Smokie" i Grieghallen

13. – 15. NOV

Smokie har solgt nesten to millioner plater bare i Norge og vender tilbake med jevne mellomrom
for å tilfredsstille den trofaste fansen. Møt våre medlemmer i Bergen til en kjempehelg.

DESEMBER 2020

Travel and Learn er medlem
av Reisegarantifondet og
hovedorganisasjonen Virke

JULESTEMNING I PRAHA suksess som gjentas

04. – 07. DES

JULETUR LÜBECK m Colorline ut og fly hjem NY

12.– 14. DES

Et av Europas mest kjente og tradisjonsrike julemarkeder. Lübeck pyntes fra topp til tå med lys
og fakler, handelsmenn i tidsriktige kostymer tilbyr sine produkter og duften av ristede kastanjer
og gløgg ligger som et teppe i den klare vinterluften. Byen står på UNESCOS verdensarvliste
og er en av de best bevarte hansabyene.

GOA, INDIA i ROMJUL OG NYTTÅR suksess som gjentas 26.DES – 12. JAN
06..06.20 kgs utgave VII

En herlig ferie i garantert sol og varme venter deg på Goas vakre strender. Vi flyr Qatar.

