
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHETLAND, ORKENØYENE og SKOTTLAND  FULLT!   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. MEGET VANSKELIG Å FÅ FLYBILLETTER! 
 

SIBELIUS FESTIVAL Bergen kulturforum    2 pl ledig     31. AUG – 4. SEP  
 

ENGLAND OG WALES  Meget populær – haster gr hotell      17. – 22.  AUG     
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! 
 

THESSALONIKI, HELLAS                     NY!                             7. – 14.  SEPT     
Athos var lenge et senter for ortodoks teologi og hesykasmen, en form for kristen mystikk der 
det å be Jesusbønnen gjentagende står sentralt. Athos er en selvstendig munkerepublikk på 
Athos-halvøya som er en del av halvøya Chalkidiki i Hellas. Athos blir ofte kalt det hellige fjellet, 
og tilhører Den ortodokse kirke. På halvøya finnes 20 klostre med rundt 2.000 munker  
 

ELVECRUISE på elvene Elbe og Vltava NY!                           18. – 24. SEPT 
Besøk Praha i Tsjekkia og Dresden i Tyskland, byer som utstråler sjarm og kan skryte av en rik 
kulturell og arkitektonisk historie. Slottene i Böhmen huser mange overraskende kunstverk. Vi 
besøker Melnik med utflukt til Nelahozeves slottet og fødestedet til komponisten Antonin 
Dvorak. Utfluktene går til topp destinasjoner som ligger i idylliske landskap langs elvene Elbe 
og Vltava. Vi seiler med 4-stjerners MS Elbe Princess 2 og cruiset starter og ender i Prag. 
 

CASCAIS / ESTORIL - Portugal’s Riviera                            29. SEPT – 4. OKT  
Nyt noen herlige sensommerdager i vakre Estoril og Cascais. Vi bor på det flotte leilighets 
hotellet Eden i Estoril, 100 m fra stranden. 2 svømmebasseng og solstoler ved utebassenget  
- 25 min med toget til Lisboa. Vi har sedvanlig flotte utflukter til Lisboa, Obidos og Sintra samt 
Fado aften i Alfama. 
 

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.  
 

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. 
 

ISLAND                                                 NY !                    10. – 14. NOV 
Utforsk Island, det mytiske landet av is og ild, med sine isbreer og vulkaner, ustoppelige 
geysirer og brusende fosser. Våre unike reiser har base i hovedstaden Reykjavik. 
 

RØDE HAVS CRUISE – PETRA, SINAI, LUXOR  NY!                   12. – 19. NOV 

Dessverre måtte det samme cruiset innstilles i mars grunnet snøstorm i Midtøsten. Nå gjør vi et 
nytt forsøk. Vi seiler med La Belle de L’Adriatique til Petra, Jordan, Sinai og Luxor, Egypt 
     

Travel and Learn AS  

er en klubb for reiseglade venner. 
I 2021 hadde vi 15 års jubileum 
om enn i et svært vanskelig år 
med stor reduksjon i aktivitet. Nå 
håper vi på en ny tid med mange 
spennende reiser der vi jobber 
sammen med de beste agenter vi 
kjenner for å oppnå det beste i 
markedet.  Vi har nå flere enn 300 
medlemmer som stadig velger å 
reise med oss 
 

Vi er medlem i Reisegarantifondet  
og du kan betale dine reiser med 
kortene Visa, Mastercard og 
Eurocard. 

Post @ travelandlearn.no   
 

Tel 47 89 60 60 
 

www.travelandlearn.no 
 
Denne kalenderen er kun ment 
som en oversikt over planlagte 
turer. Det kan komme forand-
ringer og turer kan bli kansellert 
eller byttet om i rekkefølge. Vi tar 
forbehold om trykkfeil. Følg alltid 
med på vår webside for opp-
daterte opplysninger om turene. 
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    REISEKALENDER 2022 Sommer/Høst  

http://www.travelandlearn.no/


 

 

 

  

DU BLIR MEDLEM ETTER 

Å HA REIST 3 GANGER 

MED OSS! 
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           REISEKALENDER 2022 / 2023     SIDE 2  
BERLIN – m FRIEDRICHSTADT PALAST SHOW                      24. - 27. NOV 
Velkommen til Europas mest moderne showpalass med verdens største teaterscene! Dette er 
det mest fantastisk show utenfor Las Vegas! En suksess vi med glede gjentar! 
 
 

MARRAKECH – suksess som vi bare må gjenta!               26. NOV – 3. DES  
Marokko og Marrakech er 1001-natt. Vi gjentar mange års store suksess - 1 uke på Riad Slitine 
 
 

JULESTEMNING I LÜBECK – vi gjentar suksessen!               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.  
 
 

GOA i ROMJUL OG NYTTÅR Få rom ledig!                          27.DES – 9. 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. Fordi vi nå har hatt 2 år hvor mange har lengtet til 
Goas strender er det endelig igjen stor pågang. Vi har et begrenset antall rom vi kan disponere 
og derfor må vi få din interesse og påmelding snarest mulig! 
 
 
 

JANUAR 2023 

KERALA, Slomo ’s hjemstat i India suksess som gjentas  21. JAN – 4. FEB    
En suksess som vi så gjerne gjentar – spør gjerne alle de av våre venner og medlemmer som 
har vært med de siste årene – de har store lovord og gode minner å formidle.  
 

FEBRUAR 2023 

CUBA                                            06. – 15.  FEB  
Dette er en oppdagelsesreise i denne gåtefulle nasjonen og øyriket med uforglemmelig natur, 
salsa musikk, fargerike byer, sigarfabrikker, sukkerrørs plantasjer og kubanske cowboyer. Vi 
skal besøke vakre cubanske byer, men i tillegg skal vi kose oss på flere av badestedene langs 
kysten. Krydderduft fra tobakksplantene blandes med den varme havbrisen.  

 

NICE OG MENTON, Côtes d ’Azur            NY!                          19. – 24. FEB 
Den franske riviera har sitt helt eget mikroklima og en naturlig skjønnhet som har gjort kyst-
strekningen kjent over hele verden. I slutten av februar melder våren sin ankomst med en fyr-
verkeri av et karneval i Nice og en fargerik sitrusfestival i Menton og velduftende mimosa- 
blomstring i hager og parker. Selv midt på vinteren kan man nyte solen og spise lunsj utendørs 
 

MARS 2023 

EGYPT – NILE CRUISE        01.–12. MAR  
Et cruise på Nilen gir deg de største severdighetene i det sørlige Egypt.  Ved siden av disse 
storslagne fortidsminnene får du også et interessant innblikk i dagens Egypt. Vi følger i fot-
sporene til historiske storheter som Moses, Kleopatra, og Aleksander.  På denne reisen får vi 
se inn i et egyptisk kaleidoskop når vi besøker Alexandria ved middelhavskysten, Kairo, Giza 
og Sakkara.  Denne turen er velutprøvd, og vi gjentar suksessen på nytt!  
 

VALENCIA, Spania    NY!                                15.–19. MAR 

 

FRANSKE SLOTT OG VIMARKER, Loirdalen NY!                   26.–30. MAR      
Elvecruise på Loire fra Nantes. Vinsmaking og foredrag. Et sjeldent cruise med Premium skip 
 

APRIL 2023 

SEMANA SANTA – SEVILLA & GRANADA – Påsketur!          01. – 08. APR      
Reisen 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. Bestill tidlig pga påsken!  
 

KAUKASUS - ASERBASJAN, GEORGIA, ARMENIA NY! Utsatt til sept 2023 
 

MEKONG ELVEN – CRUISE I VIETNAM OG CAMBODJA Utsatt til nov 2023 

 
 
 

Travel and Learn er medlem 
av Reisegarantifondet og 
hovedorganisasjonen Virke 
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