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PRESSMEDDELANDE 
Oslo den 25 januari 2016 
 

Michelin Nordic Guide 2016 
Nye stjerner – Nytt navn 
 
Michelin presenterer den andre nordiske utgaven av den velkjente hotell- og 
restaurantguiden onsdag 24. februar 2016. Guiden by tter navn til Michelin Nordic 
Guide 2016. 
 
Innholdet presenteres onsdag 24. februar. Klokken 10.30 distribuerer Michelin en pressemelding med 
årets utvelgelse. 
 
Hvis du har mottatt dette informasjonsskrivet står du på distribusjonslisten. 
 
 
Michelin Nordic Guide 2016 
Den første utgaven av den nordiske hotell- og restaurantguiden ble gitt ut av Michelin i februar 2015, da 
under navnet ”Michelin Guide Nordic Cities 2015”. Nå bytter guiden navn til ”Michelin Nordic Guide 2016”. 
 
Den andre utgaven av den nordiske Michelin Guiden vil være i salg fra og med fredag 26. februar i 
utvalgte bokhandler. 
 
Utvalget av restauranter vil også bli oppdatert via appen kort tid etter lansering. Appen er gratis for alle 
nordiske telefonabonnenter. Du finner den ved å søke «Michelin» i App Store eller Google Play Store.  
 
Guide Michelin Main Cities of Europe 2016 
Lanseringen av Main Cities of Europe 2016 skjer tirsdag 8. mars. Michelin Frankrike sender ut en 
pressemelding i forbindelse med denne lanseringen. Dette er en samlingsguide over de største byene fra 
alle guider i Europa. Noen lokal pressemelding for denne guiden vil ikke distribueres i år ettersom 
innholdet og utvalget av restauranter kommer til å gjenspeiles i Michelin Nordic Guide 2016. 
 
Ytterligere informasjon 
Gå gjerne inn Lik oss på Facebook så får du automatisk ta del resultatene og andre tilbud når guiden 
presenteres. www.facebook.com/MichelinNorge 
 
Besøk gjerne vår nettside for ytterligere informasjon om guiden og stjernene. Vårt presserom vil også 
oppdateres så snart pressemeldingen sendes ut. 
www.michelin.no/om/guide-michelin/ 
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