
Kursen är finansierad av Aktivum AS, Bengtsfors kommun, Camp Dalsland, Dalsland Turist AB, Fredrikstad 

kommune, Fyrbodals kommunalförbund, Halden kommune, Halden Turist, Interreg Sverige-Norge, iSarpsborg, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Regionalpark Haldenkanalen, Sarpsborg kommune, Strömstad kommun, 

Svinesundskommittén, Tanum Turist,Utsikten Scandinavian School, Visit Fredrikstad og Hvaler, Visit Østfold, Västra 
Götalandsregionen, Ytre Hvaler nasjonalpark, Visit Indre Østfold Østfold fylkeskommune. 

Studietur Østfold 16. – 17. oktober 

Grensen som attraksjon 

Vil du oppleve hva Østfold har å by på og bli bedre kjent med noen dyktige foretak? 
Vil du bli bedre kjent med entreprenører og mulige samarbeidspartnere samtidig som du får ny 

inspirasjon til ditt eget foretak? Bli med på denne studieturen! 

16. oktober

10.45  Samling Fredriksten Hotell, Halden 

Lunch på Bøensætre, Aremark 

Besøk på Kirkeng Camping, Aremark 

Besøk på MS Brekke, Halden 

17.15 Innsjekk på Fredriksten Hotell 

Ghost Guiding Theatre 

19.45 Middag på Fredriksten Hotell 

Kostnad totalt: 500kr. Denne kostnad betales 

på plass til Fredriksten Hotell 

17. oktober

7.30 Frokost 

8.30 Avgang  

9.30 Besøk på Soli Brug, Sarpsborg 

Guiding med Alexander Hermansen i 

Gamlebyen, Fredrikstad 

Presentasjon av AC Experience 

Presentasjon av Grenseguidene 

Lunch på Magasinet, Fredrikstad 

14.30 Tilbake i Halden 

Ekstraaktivitet: 

15.00 – 16.00 Trolløypa på Ormtjern i Halden 

NB: Begrenset antall plasser 

PÅMELDING HER INNEN 

5. OKTOBER

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=276910a9616e680fa87bba819be42a3dd9eae3a&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=276910a9616e680fa87bba819be42a3dd9eae3a&Origin=Direct


Fredriksten Hotell 

Fredriksten Hotell 

ligger fantastisk til på 

Fredriksten festnings 

his  toriske grunn. Her 

er det gjennom 

århundrer utkjempet 

viktige slag og sluttført harde forhandlinger. 

 

Bøensætre 

Bøensætre er i dag en 

lhusmannsplass med 

husdyr og 

helårsbosetning i et 

restaurert 

kulturlandskap slik det 

framstod rundt 

århundreskiftet. Her kan 

man delta på kurs, padle i kano, lære mer om 

permakultur eller delta i «Kampen om 

husmann». 

 

Kirkeng Camping 

Med over 30 års 

erfaring tilbyr 

Kirkeng flotte 

fasiliteter til sine 

campinggjester. Her 

kan man leie båt, 

kano, kajakk og sykkel. 

Stedet arrangerer også teambuilding, firmafester 

etc med aktiviteter som paintball og 

boblefotball. 

MS Brekke 

Selskapet tar deg med 
på unik reise gjennom 

Norges eldste 
kanalsystem, 
Haldenkanalen. MS 
Brekke tilbyr ruteturer, 
charterturer, private 
selskaper, firmafester. De 
kan også skreddersy meny og seilingsrute. 

 
Ghost Guiding Theatre 

Kruttrøyk EVENT AS 

tilbyr små og store 

arrangement til ditt 

firma i Halden, 

Fredriksten eller utenfor 

byen og er unike på 

innholdsproduksjon og 

opplevelser 

Soli Brug 

Siden 1978 har Soli 

Brug utviklet seg til å 

bli en viktig kilde for 

kunst. To til tre 

ganger i året 

arrangeres betydelige 

utstillinger som oftest 

varer i to uker og trekker mellom 10 og 20 000 

besøkende fra hele Østlandet. I historiske 

omgivelser kan publikum oppleve kunst i 4 hus 

og besøke kafeen ved dammen. 

Alexander Hermansen 

De senere årene har 

Alexander vært 

benyttet som 

foredragsholder i 

diverse temaer. Han 

gjør både historiske 

foredrag om alt fra 

Fullriggeren Najaden til 

kjente kulturpersonligheter, men også med 

temaer på bestilling. 

 

AC Experience 

AC Experience AS 

drives av Anne 

Cedervall og mottoet er 

«opplev Hvaler – der 

øyene ligger som perler 

på en snor, opplevelse og 

aktivitet i skjærgården» 

 

Magasinet 

Magasinet er et nytt 

serveringssted i 

Fredrikstad. I historiske 

omgivelser på idylliske 

Isegran vil du kunne få 

kvalitetsmat og -drikke. 
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