
Tag med 

DARUM BUSSER og MorCooper 
på strikketur til Norge i foråret

Fra mandag 18.5. - lørdag 23.5.2020

 Vi rejser afsted til Stavanger og Bergen, når sommeren 
 starter og alting springer ud. 

 Vil du med?

 Med på rejsen er LOUISE KLINDT, underviser og 
 designer, og hun vil lave workshops med os i løbet 
 af ugen. 
 https://louiseklindt.dk/



Foreløbigt program
Mandag:
Vi kører fra Bramming sidst på formiddagen - der vil være op-
samling langs motorvejen nordpå. 
På vejen til Fjord Line i Hirtshals besøger vi Isager Strik i 
Tversted til kig, kaffe og kage.

Vi ankommer til færgen kl 19 og så er der bestilt aftenbuffet 
til os kl 19.30. Vi sover i 1- og 2 personers kahytter.

Tirsdag:
Efter morgenbuffet kl 8.30 kan vi læne os tilbage og nyde 
sejlturen og det smukke scenarie til Bergen, med strik i 
hænderne eller uden, hvis man hellere bare vil glo.

Vi ankommer til Bergen kl 12.30 og dagens højdepunkt er 
rundvisningen på Norsk Trikotagemuseum.
http://www.muho.no/en/the-norwegian-knitting-industry-museum

Ved 16 tiden kører vi mod Stavanger og spiser aftensmad ved 
bussen undervejs til vores hotel:
https://www.bestwestern.co.uk/hotels/best-western-plus-victoria-hotel-73131
Vi ankommer sent til hotellet; vi skal sejle med to færger på 
vejen.

Onsdag:
Vi starter dagen med en workshop på hotellet.
Om eftermiddagen besøger vi Sandnes Garn.



Torsdag:
Er Kristi Himmelfartsdag, så vi skal have en naturoplevelse og
strikke i det fri - hvis vejret tillader det.

Fredag:
Vi skal mødes med designer Trine Fløtre (floetre på instagram) i 
garnbutikken Magiske Masker. Om eftermiddagen er der fri leg i 
Stavanger.

Fredag aften tager vi med færgen tilbage til Danmark (der er 
igen bestilt aftenbuffet og morgenbuffet til os)
Hjemkomst lørdag over middag.

Pris pr. pers i dobbeltværelse  kr. 6.950,-
Enkeltværelses tillæg pr. pers.   kr. 1.050,- 

I prisen er inkluderet:
 •  Bus transport.
 •  Kaffe hos Isager Strik i Tversted
 •  Færgeoverfart Hirtshals – Bergen & Stavanger 
     Hirtshals, kahytter 1- og 2 personer
 •  2 x aftenbuffet og 2 x morgenmadsbuffet ombord.
 •  1 x aftensmad i bussen.
 •  3 nætter på hotel med ½ pension.
 •  I bussen er der øl, hvidvin og vand til fine priser 
     og gratis kaffe og te.
 •  Materialer til Louises workshops 
 •  På hotellet kan vi frit benytte bar-området til strikke-
     hygge og workshops.
 •  Entre til Norsk Trikotagemuseum og Sandnes Garn
 •  Rejsegarantifondsbidrag.
 
 •  NB. max. 40 deltagere



 
Forsikringer:
Ingen forsikringer er inkl. i prisen, man sørger selv for
afbestillingsforsikring mv.

Tilmelding senest den 1. marts 2020
på e-mail: cooperhuset@gmail.com 
Depositum ved tilmelding kr. 1.500,- pr. pers.
Restbetaling senest 29. marts 2020
ALLE SKAL HAVE GYLDIGT PAS MED.

Oplysninger ved tilmelding:
Navn – postadresse - fødselsdato – nationalitet 
allergier – mobil nr. og e-mail.
ønsker vedr værelse og kahyt.

Forbehold:
Der tages forbehold for ændringer som ikke kunne være os 
bekendt på tilbudsdagen,
herunder prisstigninger på diesel olie, afgifter, valuta kurser mv.


