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TRAVEL AND LEARN AS

REISEKALENDER 2022
SICILIA med Rebekka Trøndelag – lukket gruppe
SICILIA

28. APR – 2. MAI

NY!

1. – 5. MAI

En reise til Sicilia, Middelhavet største øy, tar deg lengst sør i Italia, rett utenfor "tåa" på det
støvelformede landet. Her får du det beste av Italia – strender, historiske severdigheter og et
bredt utvalg av shopping og verdensberømt mat 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 vin- barer
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.

FRA TOKAJ TIL BUDAPEST (med Oberammergau)

NY!

22.–30. MAI

Dette er et unikt og spesielt cruise fra Tokaj til Budapest. Opplev Serbia og bli kjent med hjertet
av Ungarn. Tokaj regionen ligger 200 km nord øst for Budapest, på samme breddegrad som
Loire i Frankrike. Tokaj-regionen er UNESCO-beskyttet, og har markert seg over hele verden for
sine gode viner. Tokaji Aszu var verdens første store, søte vin. Navnet har vinen fått fra området
den kommer fra; Tokaji i Ungarn. Opplev elven Tisza, med vinområdet Tokaj som er på
UNESCOs verdensarvliste. Merk at dette cruiset kan kombineres med Pasjonsspillene i
Oberammergau – se egen brosjyre med fratrekk kr 1 500 i prisen dersom du har tatt cruiset først.

PASJONSSPILLENE I OBERAMMERGAU

30. MAI-01. JUNI

De kjente spillene ble utsatt fra 2020 til 2022 grunnet koronapandemien. Du har nå mulighet til
å delta med det ovenstående cruiset først – eller kun på selve spillet. Du kan altså velge å ta
en egen selvstendig tur med cruise på elven Tisza i Ungarn før du avslutter med Pasjonsspillene – vi må ha en tidlig påmelding da vi er bundet opp med billetter. Få billetter igjen!

IRLAND

En av våre mest populære reiser!

19. – 24. JUNI

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.
Republikken Irland har en lang historie med politisk uro, fattigdom og konflikt med både
Storbritannia og Nord-Irland. Irland er et magisk sted, og det er mye som kan oppleves på den
grønne øya. Du kan se keltiske byggverker som er eldre enn pyramidene, utrolige naturopplevelser du aldri har sett maken til, slottsruiner som står igjen som bevis på en tapt tid

IRLAND fra BERGEN - lukket gruppe

25. – 30. JUNI

MONGOLIA – DJENGIS KHANS LAND

01. – 10. 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.
Mongolia ligger i Asias indre, så langt fra havet som man kan komme på jordkloden. Bli med og
nyt av våre erfaringer og mange reisendes udelte skryt.

SHETLAND, ORKENØYENE og SKOTTLAND

NY!

07. – 12. JULI

Bli med på en uforglemmelig tur til vårt nærmeste naboland på andre siden av Nordsjøen!
Skottland har det meste: Høye forrevne fjell, fjorder, myke grønne åser, naturskjønne daler og
store byer med vakre bygninger og monumenter. Foruten besøk på noen av de flotte whisky
destilleriene er nok turens høydepunkt besøk på de ulike slott og smaken av skotsk mat.

DOURO ELVECRUISE

En av våre mest populære reiser!

06. - 11. AUG

I Portugal finner du en av Europas vakreste elver. Det er ikke for ingenting at Dourodalen i sin
helhet er på UNESCOs verdensarvliste: Dalen prydes med sjarmerende landsbyer, og bratte
åssider med drueranker helt ned mot elvebredden. Et vineventyr på en av de vakreste vannveier
fra Porto og hele elven så langt den er seilbar. Skipene som seiler på Douro holder en høy
standard, hvilket garanterer for et komfortabelt cruise. Elven er 897 kilometer lang og har sitt
utspring i provinsen Soria, 567 km inn i Spania.

SIBELIUS FESTIVAL i Lahti med Bergen kulturforum
ROMANIA med Utdanningsforbundet Hordaland Seniorer

31. AUG – 4. SEP
07. – 13. SEPT

TRAVEL AND LEARN AS

REISEKALENDER 2022
DU BLIR MEDLEM ETTER
Å HA REIST 3 GANGER
MED OSS!

SIDE 2

ELVECRUISE på elvene Elbe og Vltava NY!
18. – 24. SEPT
Nå med spesialrabatt for æres-medlemmer! Oppdag de mange skjulte
skattene i Böhmen på dette eksklusive elvecruiset fra Prag. Her kan du virkelig oppleve en
sterk tilknytning til naturen. Utfluktene går til topp destinasjoner som ligger i idylliske landskap
langs elvene Elbe og Vltava. Vi besøker Praha i Tsjekkia og Dresden i Tyskland, byer som
utstråler sjarm og kan skryte av en rik kulturell og arkitektonisk historie. Slottene i Böhmen,
symboler på adelen og aristokrati, huser mange overraskende kunstverk. Vi besøker Melnik
med utflukt til Nelahozeves slottet og fødestedet til komponisten Antonin Dvorak. Vi seiler
med 4-stjerners MS Elbe Princess 2 og cruiset starter og ender i Prag og det er naturligvis
mulig å forlenge reisen med noen ekstra dager før eller etter elvecruiset.

ELVECRUISE på elven PO og i VENEZIA

NY RUTE!

20. – 26. SEPT

Italienernes dyrking av skjønnhet og forfinede detaljer kan beundres overalt i Venezia. Opplev
den unike elven Po, det vakre landskapet i Veneziabukten og Po-deltaet. Cruiset starter i
Mantua og avsluttes i Venezia. Båten ligger ved kai sentralt i Venezia og i løpet av cruiset
besøker du også blant annet Parma, Verona, Cremona, Mantua, Torretta, Murano & Burano.

KAUKASUS - ASERBASJAN, GEORGIA, ARMENIA

NY!

28. SEP–10. OKT

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. Aserbajdsjan og hovedstaden Baku var et sentralt handelssted
langs Silkeveien. Armenia er et av verdens eldste land ofte omtalt som sivilisasjonens vugge
og den første kristne stat. Georgia byr likeledes på en rik kulturarv og en turbulent historie.

KORSIKA RUNDT - cruise fra NICE Vi gjentar suksessen! 07. – 14. 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". 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.

MEKONG ELVEN – CRUISE I VIETNAM OG CAMBODJA

10.-24. NOV
Mekong danner livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Dette er en av verdens største
elver. Vi arrangerer dette cruiset på vår egen chartrede båt for 4. gang. Et av turens
høydepunkter er Angkor Wat. Dette er et enormt ruinkompleks med palasser og templer fra
den tidligere hovedstaden i khmerriket. Svært populært cruise du bør bestille plass på nå!

ATHEN – Greske Øyer – KYPROS

NY!

25. OKT – 09. NOV
Dessverre måtte det samme cruiset innstilles i 2021 grunnet covid. Men nå tar vi opp igjen det
samme cruiset fra Athen til Larnaka på cruiseskip La Belle de l’Adriatique som er kåret til
medlemmenes favoritt. Dette er et cruise som har kun denne ene avgangen da skipet bytter
seilings sted. Cruiset tar dere gjennom noen perler av severdigheter. Noe av det vakreste som
den greske øyverdenen har å by på; Kos, Mykonos, Santorini, Rhodos og Kypros.

JULESTEMNING I WROCLAW

NY!

02. – 05. DES

Ifølge den amerikanske nettavisen The Huffington Post er dette et av de vakreste julemarkedene i Europa! Finn ut hvorfor sammen med oss! Wroclaw julemarked tilbyr langt mer enn
bare god mat og julepynt. Høy kvalitet på alt fra severdigheter, spa, spisesteder og hotell.

JULESTEMNING I LÜBECK – vi gjentar suksessen!
Travel and Learn er medlem
av Reisegarantifondet og
hovedorganisasjonen Virke

GOA i ROMJUL OG NYTTÅR suksess som gjentas

27.02.22 kgs – UTGAVE VII

09. – 12. DES

Vår tur hit i 2021 var en kjempeflott tur med mange gode tilbakemeldinger. Vi gjentar derfor
dette populære tilbudet til deg som vil ha litt mere enn en vanlig julehandel! Nyt turen med
Color Line på utreisen og behagelig fly hjem fra Hamburg til Oslo.

27.DES – 10. JAN

Nå har vi ufrivillig hatt et opphold i våre mangeårige ferieturer til vakre Goa på den indiske
vest-kysten. Det har vært et stort savn for mange. Vi fortsetter derfor nå vår tradisjon med et
herlig avbrekk fra vinter og kulde – og koser oss på kjente Sky Lark på Colva beach. «Nesten»
direkte fly med prisbelønte Qatar via Doha.

