PRESSEMEDDELELSE
22 december 2017

På Livø kan du holde ferie på højskolemanér!
Livø Feriecenter har planlagt mange nye og spændende tiltag for 2018-sæsonen. Turister kan se frem til
forskellige ferieformer – blandt andet ferie på højskolemanér. Denne nye ferieform er blot en af mange,
som Livø Feriecenter har i støbeskeen. Derudover byder 2018-sæsonen på en række spændende
arrangementer f.eks. i samarbejde med Naturstyrelsen.
”Mange turister vil gerne lære noget, når de er på ferie”, udtaler Jesper Lynge Bergholdt, som fortsætter:
”vi oplevede flere gange i løbet af sidste sæson, at mange af de gæster, der besøgte Livø, efterspurgte
oplevelser med læringselementer.” Dette har Livø Feriecenter taget op til overvejelse og derfor bliver en ny
ferieform lanceret på Livø i løbet 2018. I første omgang ser ferie på højskolemanér dagens lys. De
forskellige ophold kan blandt andet være baseret på yoga, madskole, drama og meget mere.
Forpagter af Livø Feriecenter, Jesper Lynge Bergholdt, ser frem til 2018 med store forventninger, både i
forhold til anden sæson som forpagter af et overnatningssted, spisested og ikke mindst eventsted. ”2018
bliver et spændende år på Livø med mange forskellige arrangementer – bl.a. Livø Jazzfestival, som er rykket
til anden weekend i august. Vi glæder os rigtig meget til første færge lægger til kaj på Livø d. 21. april, hvor
vi kan tage imod de første gæster”, siger Jesper Lynge Bergholdt.
”Vi er rigtig glade for den synlighed, som Livø får fra danske medier i tiden”, fortæller turistdirektør Jimmi
Petersen, ”vi er så heldige, at TV2Nord udsender en miniserie i tre dele om Livø, som hedder Liv på Livø.
Første afsnit bliver sendt Anden Juledag. I forbindelse med miniserien sætter VisitVesthimmerland fokus på
Livø med en lancering af markedsføringskampagne for 2018, som skal tiltrække flere gæster til den smukke
ø”, udtaler Jimmi Petersen.

Er du interesseret i arrangementer eller ferieophold på Livø, kontakt Jesper Lynge Bergholdt på tlf.
53637110 eller på livo@livo.dk for spørgsmål og booking af ophold.

VisitVesthimmerland Toldbodgade 8 9670 Løgstør CVR-nr.: 37064203
53 887 999
info@visitvesthimmerland.dk
www.visitvesthimmerland.dk

