
Vogue Knitting Live New York 
23. januar – 1. februar 2019 

(festival 25.-27. januar) 
 

                                                              
 
Vogue Knitting Live, New York er en av de aller største strikkefestivalene i USA og arrangeres midt på 
Manhattan. Her kan du være med på workshops, høre foredrag, se moteshow eller vandre mellom 
alle utstillerne som selger alt hva hjertet kan begjære for en strikker eller hekler. 
Vi vil også besøke Lion Brand Yarn Outlet, butikk og kurssenter, beliggende 45 minutter utenfor New 
York. Se www.outlet.lionbrand.com.  
En dag reiser vi ut av New York og til Long Island der vi vil besøke alpakkafarmen Long Island Livestock, 
de lager sitt eget Alpakka garn og har en gårdsbutikk. 
Ellers vil det selvsagt bli tid til å besøke ulike garnbutikker i New York. Vi vil også få en workshop med 
en av USA´s mest kjente designere; Melissa Leapman.  
 
Byenes by, New York, har masse å by på uansett om man besøker byen for første gang, eller har vært 
her flere ganger tidligere. Vi bor på Manhattan, med gangavstand til mange severdigheter, forretninger 
og Broadway. Det er for øvrig svært enkelt å bruke metro i New York.   
Her produseres mer kultur enn noe annet sted i verden, byens museer av alle kategorier ligger i 
verdenstoppen, og shoppingmulighetene er tilpasset den tykkeste lommebok og det tynneste 
kredittkort. 
Det blir felles guidet bytur hvor man få se noe av det byen er mest kjent for; Empire State Building, 
Central Park, Ground zero (tidligere Twin Towers), sjarmerende Soho, Little Italy, Rockefeller Center, 
FN’s hovedkvarter og mye mer.  
 
I denne byen er også et av verdens mest kjente kunstmuséer; Guggenheim. Veien dit går bl a via Central 
Park, byens rekreasjonsområde for fattig og rik.  
Metropolitan Museum of Art er også verdt et besøk for dem som er interessert i å oppleve mer av 
kunstens verden. 
Neonskiltene på Broadway er et flott skue i kveldsmørket, og bekrefter at alt er stort i NY!  Hver dag 
legges restbilletter til forestillingene ut for salg til en hyggelig pris, både til musicaler og 
teaterforestillinger av topp kvalitet. 
 
New York er byen du ønsker å komme tilbake til! Nyt din bit av The Big Apple!  
 



   
 
Dag 1: 23. januar 
Avreise fra Gardermoen SAS direkte til New York SK 907 kl 1100. Kl 1325 lokal tid lander vi i New York. 
Klokken stilles 6 timer tilbake. Lokal guide og buss venter gruppen på flyplassen, og kursen settes mot 
hotellet vårt på Manhattan, Hampton Inn Manhattan Grand Central. 
http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/new-york/hampton-inn-manhattan-grand-central-
NYCUNHX/index.html 
Etter å ha sjekket inn på hotellet og fått hvilt litt, samles vi til felles middag og blir litt kjent. Det blir 
tidlig middag på hotellet etter en lang dags ferd. 
 
Dag 2: 24. januar 
Etter frokost reiser vi ut med buss og vår lokale guide for å se byen og bli litt kjent. Her står 
severdighetene i kø. For å nevne noen; Ground zero, Harlem, Rockefeller Building, Central Park, Empire 
State Building, Broadway og mye, mye mer. Turen varer ca 3,5-4 timer. Lunsj på egenhånd. 
Ettermiddagen fri og middag ved hotellet. 
 
Dag 3: 25. januar 
Frokost på hotellet. 
Vogue Knitting Live starter og vi reiser sammen til festivalen, og bruker dagen der. Vil du gå på kurs 
kan vi være behjelpelige med påmeldinger til det (ikke inkludert i prisen). I skrivende stund er ikke 
programmet publisert, vi vil varsle når det kommer, se også www.vogueknittinglive.com Lunsj og 
middag på egen hånd. Festivalen holdes her: 
http://www.marriott.com/hotels/travel/nycmq-new-york-marriott-marquis/ 
 
Dag 4: 26. januar 
Frokost på hotellet.  
Vi bruker også denne dagen på Vogue Knitting Live. Lunsj og middag på egenhånd.  
Det er sikkert noen som har lyst til å oppleve et show på Broadway. Billetter til sterkt reduserte priser 
selges samme dag for kveldens forestillinger. For dem som ønsker blir reiseleder med på en forestilling, 
f ex Fantom of the Opera, Lion the King eller hva med teaterstykket Book of the Mormons.  
 
Dag 5: 27. januar 
Ny dag på strikkefestivalen for dem som ønsker, det er festivalens siste dag.  
Om du heller vil gjøre dagen på egenhånd er det mange muligheter. Hva med Metropolitan Museum, 
Guggenheim, Frihetsstatuen, Museum of Modern Art. Felles middag om kvelden.  
 
Dag 6: 28. januar 
Etter frokost reiser vi til Lion Brand Yarn Outlet og kurssenter som ligger 45 minutter utenfor New York 
i Carlstadt New Jersey. Her kan vi både handle garn fra den kjente garnprodusenten, og slå oss ned i 
loungen sammen med andre besøkene og ta frem strikketøyet vårt. Retur til New York om 
ettermiddagen. Lion Brand har workshops hver søndag, enten strikking eller hekling. Vi kan være 



behjelpelig med påmelding, ikke inkludert i prisen. www.outlet.lionbrand.com  Lunsj på egenhånd. 
Felles middag hvor vi deler dagens opplevelser.  
 

   
 
Dag 7: 29. januar 
Frokost. Fridag fram til kl 1500. Lunsj på egenhånd. 
Da er det mulighet til å besøke populære garnbutikker som Purl Soho, Lion Brand, School Products 
Yarns (New Yorks eldste garn butikk) vi vil komme med en liste med flere butikker til deltagerne.  
Kl 1500 – 1800 blir det workshop med Melissa Leapman, en av USA´s mest kjent strikke- og 
hekledesignere. Hun har skrevet mange bøker innen disse emnene. Middag på egenhånd.  
 
Dag 8: 30. januar 
Etter frokost reiser vi til Long Island Livestock med buss. Turen ut til gården på Long Island tar ca. 1,5 
time. Stedet er også mange New Yorkeres weekendsted. Livestock-gården har alpakka-farm, og 
gårdsbutikken selger garn fra egne alpakkaer og mange andre produkter laget av alpakka. Vi spiser 
lunsj på Long Island, og er tilbake i New York sen ettermiddag. www.lilivestockco.com   
Avskjedsmiddag om kvelden.  
 

 
 
Dag 9: 31. januar 
Frokost og dagen på egenhånd, fram til avreise til flyplassen kl 1500. Kanskje innkjøp av noen smågaver 
eller løpe tilbake til en av garnbutikkene. Lunsj på egenhånd. Kl 1500 avreise til flyplassen.  
Hjemreise fra New York med SK 908 kl1855. Måltid serveres underveis. 
 
Dag 10: 1. februar 
Ankomst Gardermoen kl 0815 
 
Garnbutikker i New York: 
www.lionbrandyarnstudio.com 
www.purlsoho.com 
www.schoolproductsyarns.com 
 
 



Reise- og prisinformasjon 
 
Pris pr person i dobbeltrom kr 23.950 
 
Inkluderer  

• Flyreise t/r Oslo Gardermoen-New York på økonomiklasse direkte med SAS 
• Flyskatter (utgjør pr april -18 kr 1832, kan endre seg innen avreise) 
• Guidet bytur dag 2  
• 3 innganger til Vogue Knitting Live Festival 
• Alle overnattinger iflg program 
• Måltider som nevnt i program; alle frokost (8) – 1 lunsj og 5 middag 
• Turer som nevnt i program inkl. transporter 
• Transporter t/r flyplasser-hotell i USA 
• Reiseleder Tove Fevang er med hele veien fra Norge 

 
Tillegg  

• Esta (pr april -18 er pris USD 14,00) 
• Drikke til måltider 
• Enkeltrom kr 3.950 
• Evt kurs/workshops på Vogue Knitting, bestilles individuelt via deres hjemmeside 

 
Forbehold om prisendring dersom endringer på valutakurs, flyskatter og avgifter, og eventuelt andre 
uforutsette endringer vi ikke har herredømme over. Forbehold om mindre programendringer. 
 
Depositum på kr 6.000 pr person faktureres ved påmelding. 
Sluttfaktura forfaller ca. 6 uker før avreise 
 
Praktiske opplysninger kommer i eget vedlegg ved påmelding.  
Fotos: Geir Arnesen og Explore Travel AS. 
 
Avbestillingsregler 

• Depositum med fratrekk av kr 1000 betales tilbake ved avbestilling inntil 96 dager før avreise 
• Ved avbestilling 95-65 dager før avreise må depositum søkes refundert fra kundens forsikring 
• Ved avbestilling 64-36 dager før avreise må 50 % av reisens pris søkes refundert fra kundens 

forsikring 
• Ved avbestilling 35-0 dager før avreise må 100 % av reisens søkes refundert fra kundens 

forsikring 
 

 
Postboks 41, 1629 Gamle Fredrikstad 

Tlf. 69 36 18 50 / Mob. 917 63 001 
www.exploretravel.no / marit@exploretravel.no 

Medlem av Reisegarantifondet 


