
Opplev Skreifestivalen i Rørvik 29. - 31. mars 2019
Weekendpakke med freske kystopplevelser

Ta turen nordover til Rørvik og opplev kystkulturfestivalen Skreifestivalen. I tillegg til 
ramsalt sjø og fantastisk natur gir vi deg et tettpakket program som inkluderer båttur til 

�skeværet Vandsøya. Her får du oppleve et ekte �skevær i drift samt møte �skerne og 
«Feskhandlar Pettersen». Opplev kysthistorien gjennom utstilling, fortellerteater og 

annen forestilling, og nyt ureist skreimåltid og andre utsøkte måltid.

Bestillingsinformasjon
Dato: Fredag 29 - 31. mars 2019 
Sted: Rørvik
Pris:  Fra kr 2460 per person (eks �y)
Bestilling/info: +47 74 40 17 17 , 
kystriksveien.no/ws

Prisen inkluderer*:
- 2 netter på hotell.
- Båttur til Vandsøya fredag.
- Fortellerteateret «Rørvik anno 1909» 
- Billett Kystmuseet Rørvik fredag og 
lørdag.

Transport - �y
Fredag: Direkte fra Oslo 1135 (ankomst 
1330). 
Retur: Søndag kl 1830 (om Værnes). 
Øvrig transport - se skreifestivalen.no

* Pris er regnet ut fra overnatting i 
dobbeltrom.  
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KYSTRIKSVEIEN

Hvert år skjer et under ...

En gang i året skjer det et under ! Da kommer den elskovssyke 
skreien fra Barentshavet til Viknaværene og Rørvik. Bli med og 
opplev underet - velkommen til mat- og kystkulturfestivalen 
Skreifestivalen i  mars.

Skreifestivalen er for de som vil hygge seg i maritimt miljø, ta del i 
kystkulturen gjennom ulike arrangement, og – ikke minst – nyte 
nasjonalkosten fersk skrei, lever og rogn. Her er mange høydepunkt. 

Fredag og lørdag kveld rigges det opp til pop-up restaurant med kjendiskokken 
Thomas Johansen Borgan i maritime omgivelser i Heimbrygga. Velkommen til et 
måltid i verdensklasse !

Foto: Frank W
alaunet



TURPROGRAM

Fredag - Vandsøya

Fra �yplassen kjøres dere til Kjønsøyvågen, og tar båten ut til  
�skeværet Vandsøya. I  Vandsøya møter dere �skerne og 
”feskhandlar Pettersen”, ser innom �skarheimen "Sverresborg" 
og nyter et rykende ferskt skreimåltid eller ka�e og riskrem !

Tidsplan: 
Ankomst med �y fra Oslo: 1330 
Avgang minibuss fra �yplassen: ca kl. 1400. 
Bekledning: Litt varme klær og gode sko er en fordel. 
Dere kjøres da direkte til Kjønsøyvågen - der båten til 
Vandsøya går fra. Avgang kl 1500.
Vandsøya: Skreimåltid serveres på �skarheimen “Sverresborg”. 
Turen tar ca 2,5 timer, så dere er tilbake i Rørvik ca kl. 1800. 
Innlosjering på Kysthotellet Rørvik. 
Anbefalt kveld: Pop-up restaurant i Heimbrygga (forhånd-
kjøpes), pub på Moe-brygga eller baren på hotellet.
 
Lørdag - SKREI-dag med Fiskarbondens marked, 
�skekonkurranse og gode måltid.

På Fiskarbondens marked selger blant annet Rørvik Fisk fersk 
skrei, lever og rogn til kostpris. Her er det mulig å gjøre et 
skikkelig kupp. Møt lokale – og regionale mat- og håndverk-
saktører, og unn deg et skikkelig skreimåltid eller en 
prisbelønt �skeburger.

Kl 08 – 11 er det mulig å kjenne på �skelykken! Bli med ut på 
sjøen og �sk til eget formål. En kan i tillegg melde seg på 
�skekonkurransen med gode premier, men det er selvsagt 
frivillig.

Tidsplan:
Fisketur/�skekonkurranse: Frivillig kl. 08 - 11.
Fiskarbondens marked kl. 10 – 15 som en kan gå til og fra på.
Fortellerteater kl. 13 / evt. kl. 14. 
Opplev utstillingen i Kystmuseet Rørvik (åpent 10-17).
Anbefalt kveld: Pop-up restaurant i Heimbrygga 
(forhåndkjøpes), skrei-/sjømatbu�é på hotellet (reserveres), 
rorbupub med levende musikk i Heimbrygga, pub på 
Moe-brygga eller baren på hotellet. 
Forestillingen  “Le mot Storhavet ”.

Søndag

Anbefalt: Båtut�ukt i nærområdet med mulighet for å �ske 
(ikke inkludert) kl. 11 - 13. Må forhåndsbestilles. 

Bruk dagen i nærområdene og Rørvik sentrum. Avreise med 
�y til Oslo i løpet av dagen. Det går også et direkte �y mandag 
morgen. Pakken kan justeres med ekstra overnatting om 
ønskelig. 
Fullt program: skreifestivalen.no/program/

Fredag: Møt �skerne på Vandsøya

Fredag: Det er en helt spesiell atmosfære på Vandsøya

Lørdag: Fiskarbondens marked kl. 1000 - 1500

Et skreimåltid hører selvfølgelig med
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