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Nordisk Permakulturfestival 2018 Jondal, Hardanger, 12.-15. Juli

Praktisk informasjon
Velkommen til Permakulturfestivalen. Lær mer om permakultur, del dine kunnskaper og utvid
ditt nettverk.
Festivalpriser:
Early bird, festivalpass 12.-15. juli 1480,-

ordinær 1860,-

Early bird, torsdag/fredag 860,-

ordinær 1060,-

Early bird, lørdag/søndag 960,-

ordinær 1160,-

Det vil bli tilbudt mange verksteder på både norsk og engelsk.
I billett-prisene er mat inkludert fra kveldsmat torsdag til frokost søndag. Det gis early-bird pris
på billettene for dem som betaler før 15. Juni.
Dette er en festival som arrangeres av en frivillig organisasjon uten offentlig støtte. Så vi må alle
gjøre en ekstra innsats og bidra med dugnadsarbeid så festivalen blir bærekraftig.
Verksteder, foredrag eller tidlig morgen aktivitet.
Hvis du vil dele din kunnskap, skriv din ide på registeringsskjema. Workshop-teamet vil avgjøre
om din ide blir akseptert eller ikke. Hvis du har noen spørsmål vedrørende workshoper, ikke nøl
med å kontakte oss på: nordicpermaculture@gmail.com
Oppgi i kommentarfeltet om du har matintoleranse eller andre spesielle behov.

Overnatting, priser pr. døgn:
Telt med tilgang til toilett og dusj; kr 80,Delt rom med egen madrass 150,Seng, sengetøy inkludert, delt rom 330,Singelroom 850,For andre overnattings alternativer som hotell, motell, hytter og lignende ta kontakt med Jondal
Turistinformasjon, http://www.visitjondal.no/Overnatting.htm
Hvordan reise til Jondal i Hardanger.
Det er raskest og billigst å benytte buss fra Oslo via Seljestad eller fra Bergen,
Haukeliekspressen som har 3 avganger daglig hver vei (NB! Færre avganger lørdag). Det er
bussene 925 og 930 som går til Jondal.
Bestill her: https://www.nor-way.no/
Det går også å ta Bergensbanen til Arna og buss og ferge derfra. Bestill her: https://www.nsb.no/
For kollektivtransport i Hordaland se: https://www.skyss.no/ og for resten av landet se:
https://en-tur.no/
Se også http://www.hardangerakademiet.no/ for reise fra andre steder og andre reisealternativer.
Informasjonstand, gratis
Markedsplass for salg: kr. 200,- Ta med eget telt, bord etc.
For spørsmål og godkjenning av stand og markedsplass: Kristian Flo, tlf + 47 98306447
Andre spørsmål: nordicpermaculture@gmail.com eller
mobil: +47 91181263/ +47 40470822/ +47 97655391
Festivalens hjemmeside for oppdatert program:
http://nordicpermaculturefestival.org/
Idealister med dårlig råd kan få redusert pris etter avtale.
Ta med ideer, instumenter, arbeidsklær og godt humør!
Vi gleder oss!

