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Kairos Future



Kairos Future



• Torsdag 10. juni ble reiserådene for åtte 
europeiske land endret fra oransje (kun 
nødvendige turer) til gult (vær oppmerksom 
på sikkerhetsrisiko). Disse er Tyskland, Italia, 
Luxembourg, Norge* (med unntak av noen 
regioner), Østerrike, Polen, Slovakia, Tsjekkia.

• Denne justeringen betyr at reisende til disse 
landene ikke lenger trenger å vise en negativ 
test når de kommer tilbake til hjemlandet, og 
ikke lenger trenger å gå i karantene.

*Norge forblir oransje pga strenge innreiseregler

Re-open EU (europa.eu)

https://reopen.europa.eu/en


Vaksinasjonsprosessen



• Reisende fra europeiske land som har færre enn 
150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene 
og maks 4 prosent positive tester, slipper å 
oppholde seg på karantenehotell. De må 
gjennomføre karantenen hjemme, eller på et 
annet egnet sted.

• I utgangspunktet kan bare norske statsborgere 
og utlendinger som bor i Norge reise inn i Norge, 
med noen unntak. Utlendinger som bor i 
land/områder som ikke gir karantene («gule 
land/områder») kan reise inn til Norge.

Innreiseregler Innreisekarantene ved ankomst til Norge - FHI

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


Danmark



Covid 19 status Danmark

LIVE: Følg med i coronasituationen minut for minut | BT 
Samfund - www.bt.dk

https://www.bt.dk/samfund/live-foelg-med-i-coronasituationen-minut-for-minut


1 Danskene ligger langt frem i koronapass. De 
har allerede over lengre tid brukt dette for å 
gi tilgang til frisør, restauranter mm

2 Ingen land i Europa klassifiseres som røde 
for dansker lenger. 

3 Flere lettelser 11.juni – selv om danske 
smittetall er blant Europas høyeste.

4

City breaks – Stockholm ligger høyt
Naturferier – Toscana og Madeira
Eksotiske ferier – Thailand

5

Følgende EU-land er nå gule for dansker: 
Bulgaria, Italia, Malta, Polen, Portugal, 
Rumania, Slovakia, Tyskland og Østerrike.

Danmark







Danmark - turoperatørene

• Får forespørsler på Norge, men stor frustrasjon
over stengte grenser enda, så mange dansker
velger nå andre reisemål av den grunn. 

• Vinter: større etterspørsel etter hytter enn hotel

• Kundene ønsker ikke / vil ikke selv ta noen
økonomisk risiko for ikke å kunne reise på ferie.

• Bruker MEGET lang tid på at fortelle at vi ikke vet 
når det bliver åpnet for at dansker kan komme
inn i Norge(I DK har vi et løfte om åpning pr. 26/6 
alt. 1/7-21)

• Island får stor del av turismen, siden de har vært
tidlige ute med å åpne opp.



Danmark - turoperatørene

• Oppleves som om hoteller (hovedsakelig 
privateide) og noen attraksjoner (hovedsakelig 
statseide/aksjeeide) fokuserer på den kortsiktige 
effekten av Staycation, og utenlandske 
besøkende ikke er å foretrekke, så nå endres 
rutene; kortere opphold i Norge. 

• Noen hotelleiere har gitt opp internasjonal 
turisme – satser på det norske markedet. Disse 
har økt prisene utover det de fleste markeder vil 
betale.

• Hurtigruten har endret sin prisstrategi og 
dermed skapt prisendringer på over 30 prosent i 
flere markeder. Frykter at det vil påvirke de 
landbaserte destinasjoner en hjelpende hånd, 
hvor man gjør opphold før og etter opphold;  
attraksjoner, spisesteder og så videre. 



Nederland & Belgia



Covid 19 status Nederland

Kilde: Current information about COVID-19 | RIVM

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/current-information


Covid 19 status Belgia

Epistat – COVID-19 Belgian Dashboard (wiv-isp.be)

https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html


1 Uken etter pressekonferansen om lettelsene oppnådde 
reiserådgivere 96% av omsetningen oppnådd samme uke i det 
normale året 2019. Stort sett tilbake til det gamle nivået. Den 
gjennomsnittlige posteringsverdien er 18 % høyere. Et tegn på 
at folk ønsker å bruke pengene spart på en god ferie. 

2 Vaksinepass skal gjøre det enklere for innbyggere å 
reise innen- og utenlands

3 Myndighetene skal legge frem et lovforslag om at 
selvkarantene etter besøk til risikoland/regioner 
obligatorisk

4 Bookinger av ferier har startet – og NATUR står i 
høysetet, mtp plass, og risiko for å møte færre andre 
mennesker. Campingferie stikkord. Oppmuntres også av 
myndighetene.

5 Mest populære reisemål NL: Tyskland, Frankrike, 
Belgia, Italia, Østerrike, UK, Hellas, Tyrkia, Portugal, 
Kroatia, Spania

Nederland/Belgia









Nederland/Belgia - turoperatører

• Reiseselskapet Nordic, markedsleder i Belgia innen 
reiser til Norden, åpnet nylig et kontor i Nederland. 

• Buro Scanbrit har mottatt Travelife’s sertifikat for 
Bærekraft. Dette gjør Buro Scanbrit offisielt 
Travelife Certified, som er den høyeste statusen i 
sertifikatet.
• Hva betyr det å få dette bærekraftsertifikatet når 

du bestiller en ferie på Buro Scanbrit? Hvis du 
bestiller en ferie med transport, overnatting og 
utflukter, vil du for eksempel reise CO2-nøytral. 
Natur, mennesker og dyr blir også tatt hensyn til 
under utfluktene. Et eksempel på dette er Ocean 
Clean Up kajakktur. På denne måten kan du nyte 
Lofotens skjønnhet og bidra til å rydde opp plast 
og annet søppel i havet. Hovedpoenget er at 
ferien blir mer og mer bærekraftig. For eksempel 
tilbyr Buro Scanbrit også spesielle turer som du 
kan kjøre med elbil.



Nederland/Belgia - turoperatører

• Vi ser en økning i bestillinger når det er lov å 
reise til et land. I Nederland jobber vi med et 
verdenskart med forskjellige farger som indikerer 
om du har lov til å reise til et annet land. Hvis et 
land blir gult eller grønt, noe som betyr at du har 
lov til å reise, ser vi en økning i bestillingene.

• Færre bestillinger til Norge, da andre land har 
åpnet opp/varslet åpning

• Reisende vil fly mindre, bruke egen bil, og 
oppsøke steder med mer plass/færre mennesker

• Jeg tror ikke Norge er mindre populært på grunn 
strengere innreiseregler . Dette er også en god 
ting, fordi folk ser at du tar det på alvor. Alle er 
bare ivrige etter å reise til Norge igjen, og det er 
ikke mulig på grunn av de strenge reglene. Men 
jeg tror at når Norge åpner, vil de dra.



Aktiviteter høsten 2021

Foto: Ingunn Sakshaug



• Danmark 9+10.september
• København
• Mingle event «A taste of Norway» i Residensen

• Norsk mat/drikke
• Norsk underholdning
• «Finally we meet again»

• Workshop Villa Copenhagen 10.sept

• Nederland&Belgia 29+30.september
• Den Haag 29.sept, Brussel 30.september
• Workshops og mingle tid

• Plan B dersom fysiske arrangement må 
avlyses.
• Scandinavisk digital workshop?
• Egen for NL/B evt sammen med et 

annet Europeisk land

Fysisk Digitalt

B2B activity calendar 2021 (visitnorway.com)

https://business.visitnorway.com/b2b/b2b-activity-calendar-2021/


Spørsmål?
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