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FANØ INTERNASJONALE STRIKKEFESTIVAL
I nordisk sammenheng er Fanø Internasjonale Strikkefestival en av 

Skandinavias største og mest populære møteplasser for strikkere, og 

vel verdt et besøk. I 2015 feiret festivalen 10 års jubileum. Det ventes 

rekordstor oppslutning både blant utstillere og publikum fra Norden 

og øvrige Europa til årets festival.  

Utstillingsarealet blir det største noensinne med over 2000 m2 

under tak på festivalplassen ved havnefronten i Nordby. 

På forskjellige steder rundt Nordby blir det workshops, foredrag og 

stands, og inspirerende møter overalt! Garnbutikken MADE BY YOU 

på Orkanger, som arrangerer Midtnorsk internasjonale strikkefestival, 

inngår i et Nordisk samarbeid med Fanøfestivalen. MADE BY YOU er 

også vår samarbeidspartner og stiller med Turid Støa Bergmann som 

faglig veiviser. Turid er administrator i Koftegruppa og jobber med 

Midtnorsk Strikkfestival, samt at hun er strikkenerd med enorm 

interesse for faget og var reiseleder på vår forrige tur.

Vi bor flott i hyggelige Esbjerg, og reiser til og fra Danmark med 

DFDS Seaways.

 

REISERUTE
Dag 1 Orkanger – Oslo
 Oslo via Østerdalen med nødvendige stopp 
 DFDS Seaways til København – Buffet-middag m/en drikke

Dag 2 København – Esbjerg
 Overnatting Scandic Olympic Hotel Esbjerg
 Tid til egen disposisjon i Esbjerg
 Middag på hotellet

Dag 3 Esbjerg/Fanø
 Ferje til Fanø – besøke Fanø Internasjonale Strikkefestival
 Ferje tilbake til Esbjerg
 Felles tre-retters middag på lokal restaurant

Dag 4 Esbjerg – København
 DFDS Seaways til Oslo
 Buffet-middag m/en drikke

Dag 5 Oslo – Trøndelag

TURFAKTA  
Avreise: 20. september • Varighet: 5 dager 
Avreise fra: Orkanger, Trondheim, Melhus, Oppdal og Tynset

Turprisen inkluderer: Transport i moderne turistbuss iflg. turbeskrivelse, 
2 overnattinger i innvendig lugar på DFDS Seaways Oslo-København t/r, 
2 overnattinger på Scandic Hotel Olympic Esbjerg, 5 frokoster, 
5 middager, ferjebilletter, inngang strikkefestival.

Pris pr. person: kr. 6.990,- 
Tillegg for enkeltlugar: kr.720,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 950,- 

Valuta: Danske kroner

To rett og 
en vrang….
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