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PRESSEMEDDELELSE  
København 25, januar 2016 
 
 
Michelin Nordic Guide 2016 
Nye stjerner – Nyt navn 
 
Michelin præsenterer onsdag den 24. februar 2016 an den udgave af sin 
nordiske hotel- og restaurantguide. Guiden skifter i år navn til Michelin 
Nordic Guide 2016. 
 
Onsdag den 24. februar klokken 10.30 præsenterer Michelin i en pressemeddelelse årets 
nye stjernerestauranter i Danmark og resten af Norden. 
 
Modtager du denne meddelelse, står du på listen over modtagere af den kommende 
pressemeddelelse. 
  
Michelin Nordic Guide 2016 
Den første udgave af den nordiske hotel- og restaurantguide udkom i februar sidste år. Den 
gang med titlen, ”Michelin Guide Nordic Cities 2015”. Nu skifter guiden navn og hedder fra 
og med i år, ”Michelin Nordic Guide 2016”. 
 
Anden udgave af den nordiske guide kan købes hos velasorterede boghandlere fra og med 
fredag den 26. februar. Men umiddelbart efter lanceringen bliver udvalget af restauranter i 
guiden tilgængeligt i Michelins nordiske app. App’en er gratis for alle, der har et nordisk 
telefonabonnement og findes i App Store og Google Play ved at søge på ”Michelin”. 
 
Main Cities of Europe 2016 
Lanceringen af Michelins ”Main Cities of Europe 2016” sker tirsdag den 8. marts. Her 
udsender Michelins hovedkontor i Frankrig en pressemeddelelse. Dette er en samleguide 
over hoteller og restauranter fra de største byer i alle Michelins europæiske guidebøger. 
 
I år udsender Michelin ikke en dansk pressemeddelelse for ”Main Cities of Europe”. Det 
skyldes, at indholdet og udvalget af danske og nordiske restauranter vil afspejle ”Michelin 
Nordic Guide 2016”.  
 
Yderligere information 
Følg Michelin på Facebook og få automatisk oplysninger om årets danske 
stjernerestauranter mm., når guiden præsenteres: www.facebook.com/michelindanmark 
 
Eller besøg Michelins website for mere information om guiden og stjernerne:  
www.michelin.dk/om/guide-michelin/  
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