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O'zapft is’! De bedste Oktoberfest fejringer i Europa 
 

Verdens største ølfestival begynder i Munchen den 22. september, men den traditionelle 
bayerske fest kan opleves fra London til Madrid, og i København begynder festlighederne 
allerede den 20. september. Her kan du finde tips til Europas bedste Oktoberfester, hvordan 
du fester som en ægte bayrer, og hvordan du kommer frem til efterårets mest festlige kop 
øl. 

 
 

Den største folkefestival i verden begynder snart, når mere end seks millioner mennesker tager til Tyskland 
for at fejre den årlige Oktoberfest, som i år finder sted for 208. gang. Mens fejringen af den bayerske kultur 
og øl fejres i München – hjembyen for FlixBus’ hovedkvarter – fra 22. September til d. 7. Oktober, vil 
lignende tyskinspirerede festligheder holdes over hele Europa – Og FlixBus kan tage dig med til dem 
allesammen.  

Top 10 Oktoberfest fejringer rundt om i Europa  
 

1. München Oktoberfest: Den originale! Bliv en del af de mange millioner af gæster fra hele verden, 
mens de fester dagligt fra kl. 10 om morgenen (kl. 9 i weekenden) indtil kl. 23.30. At besøge 
Oktoberfesten er gratis, forlystelser kan man prøve mod betalte billetter.  
 

2. London: 4. – 14. oktober (Millwall Park) og 18.-31. (Finsbury Park). Dette år vil London fejre hele to 
Oktoberfester, en traditionel i starten af oktober efterfulgt af en “Halloween Special” Oktoberfest. 
Nyd traditionel tysk øl, bratwurst og de blå-hvide telte i hjertet af London. Billetprisen varierer fra 
gratis til VIP borde op til £480.  

 
3. Paris: 4. -13. oktober. Croissanter og champagne udskiftes med kringler og øl, når Paris fejrer deres 

Oktoberfest i bedste München stil, med bayersk mad, musik og festligheder. Billetpriser starter fra 
€34.  
 

4. Genova: 6. – 23. september. Denne Oktoberfest har en særlig flair for begivenheder såsom 
Oktoberfest-olympiaden (tænk krusløftning og hatteskydning), familieweekend og “Oktoberband”-
koncerter. Indgangen er gratis, øllene er ikke! 
 

5. København 20.-22. september og 27.-29.  Denne skandinaviske Oktoberfest indeholder alt fra den 
bayerske kultur hen over to separate weekender. Yderligere, så kan festdeltagerne leje Dirndl og 
Lederhosen på selve eventen! Indgangen er gratis, men pladsreservation – hvilket inkluderer et 
begrænset antal øl – starter fra 200 kr., med en speciel studenteraften d. 20. september fra kun 50 
kr.  
 

De sidste pladser i vores top 10 over bedste europæiske Oktoberfester er: Oslo, Stockholm, Marseille, 
Budapest og Madrid.  
 

Gæster fra Østrig og Kroatien FlixBusser til Wiesn  
Folk fra hele verden tager til Wiesn for at tage del i udskænkningen af bayerske øl i de traditionelle Maßkrug 
(literkrus). Gæster, som ankommer med bus til Münchens hovedbanegård, har kun fem minutters gang, til 
de rammer pladsen for Oktoberfesten. Hvis man ikke kan finde vej, skal man bare følge flokken af folk klædt i 
Dirndl og Lederhosen. Find flere Oktoberfest-tips om, hvordan man klæder sig og taler som en rigtig bayersk 
person på FlixBus Oktoberfest side. 

### 

https://www.oktoberfest.de/en/
http://www.london-oktoberfest.co.uk/index.html
https://www.oktoberfestfrance.fr/paris/
http://www.oktoberfestgenova.com/
http://www.oktoberfestdk.dk/en/home/
https://www.oktoberfestoslo.com/
http://www.stockholm-oktoberfest.se/en/home/
https://www.oktoberfestfrance.fr/paris/
https://www.budapestbylocals.com/event/oktoberfest-budapest/
http://madridoktoberfest.es/
https://global.flixbus.com/travel-tips/oktoberfest?wt_eid=2152654769000054039&wt_t=1536578216124&_ga=2.256864971.1338422074.1536577966-2054685768.1520282591
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Om FlixMobility 

FlixMobility er en ung mobilitetsudbyder, som tilbyder nye alternativer til en nem, prisvenlig og miljøvenlig 

rejse via deres FlixBus og FlixTrain. Takket være en unik forretningsmodel og innovativ teknologi, har det 

nystartede selskab hurtigt etableret sig som det største langdistance-busnetværk, og lancerede sine første 

langdistancetog i 2018, såvel som et pilotprojekt for fuldt-elektriske busser i Tyskland og Frankrig. Siden 2013 

har FlixMobility ændret måden. hvorpå mere end 100 millioner mennesker har rejst gennem Europa og 

skabt tusindvis af nye arbejdspladser inden for mobilitet. I 2018 trådte FlixMobility ind på det amerikanske 

marked for at bringe dette nye alternativ til USA.  

 

Fra forskellige byer i hele Europa og USA håndterer FlixTeamet teknologiudvikling, netværksplanlægning, 

operations control, marketing og salg, kvalitetshåndtering og fortsat produktudvikling. De daglige 

planlagte afgange og den grønne FlixBus-flåde er håndteret af buspartnere fra regionale små og 

mellemstore virksomheder, mens FlixTrain opereres i samarbejde med private togselskaber. Gennem disse 

partnerskaber mødes innovation, iværksætterånd og et stærkt internationalt brand med erfaring og 

kvalitet gennem tradition. Den unikke kombination af ny teknologi, en e-handelsplatform og klassisk 

transportvirksomhed har positioneret FlixMobility som en leder over for store internationale virksomheder, 

og permanent ændret det europæiske mobilitetsnetværk. Yderligere virksomhedsnyheder og billeder 

kan findes i presserummet. 
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