
Tag med 

DARUM BUSSER og MorCooper 
på strikketur til Norge i foråret

Fra mandag 23.5. - lørdag 28.5.2022

 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:
10.30  Vi kører fra Darum Busser, Alsædvej 23, St. Darum, 
 6740 Bramming (her er gratis parkering)
12.00  Opsamling ved Fredericia Banegård (Jernbanegade)
13.15  Opsamling ved Århus OK Truck, Borumvej 37, 8183 Tilst
14.15  Pause ved afkørsel Himmerland Øst, 9541 Suldrup (45 min.)
16.15  Besøg og kaffe hos Isagerstrik i Tversted.
18.45  Ankomst ved færgelejet i Hirtshals.

På færgen er der 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

Vi overnatter på Scandic Byparken, Christies gata 5–7 i Bergen.
Om aftenen vil der være strikkeworkshop med Louise på hotellet. 



Onsdag:
Efter morgenmad kører vi til Stavanger og strikker undervejs hvis 
man kan koncentrere sig - vi kommer igennem fantastisk natur og 
skal med to små færger. Vi bliver indkvarteret på 
Scandic Stavanger City, Reidar Berges Gate 7, 4013 Stavanger hvor 
vi skal bo de næste to dage. Efter aftensmad er der mere strik med 
Louise.

Torsdag:
Er Kristi Himmelfartsdag. I løbet af dagen skal vi mødes med 
designer Trine Fløtre (floetre på instagram) i garnbutikken 
Magiske Masker. Og hvis vejret tillader det, finder vi sted til friluftsstrik.

Fredag:
Vi skal besøge Sandnes Garn med rundvisning og fabriksudsalg. 
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. 7.950,-
Tillæg for enkeltværelse   kr. 1.050,- (begrænset antal)
Tillæg for enkeltkahyt  kr. 1.300,- (begrænset antal)

I prisen er inkluderet:
 •  Bus transport.
 •  Kaffe hos Isager Strik i Tversted
 •  Færgeoverfart Hirtshals-Bergen & Stavanger-Hirtshals
 •  2 x aftenbuffet og 2 x morgenmadsbuffet på færgen
 •  3 nætter på hotel med morgenmad og aftensmad
 •  I bussen er der øl, hvidvin og vand til fine priser 
     og gratis kaffe og te
 •  Materialer til Louises workshops 
 •  På hotellerne kan vi frit benytte barområdet til strik,
     hygge og workshops.
 •  Entre til Norsk Trikotagemuseum og Sandnes Garn
 •  Rejsegarantifondsbidrag.
 •  NB. max. 50 deltagere



Forsikringer:
Ingen forsikringer er inkl. i prisen, man sørger selv for
afbestillingsforsikring mv. 
GÆLDENDE CORONARESTRIKTIONER PÅ REJSETIDSPUNKTET SKAL OVERHOLDES.
ALLE SKAL MEDBRINGE GYLDIGT PAS OG CORONAPAS.

Tilmelding senest den 1. marts 2022
på e-mail: cooperhuset@gmail.com 
Depositum ved tilmelding kr. 1.500,- pr. pers.
Restbetaling senest 29. marts 2022

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 dieselolie, afgif-
ter, valuta kurser mv.


