
 
 FAKTABOKS: 

 3-dagers 

Strikketur med 

Greitrå’n. 

8.-10.sept. 2023 

Pris per person: 

                          KUN kr. 8.950,- 
   Tillegg for enkeltrom: kr 1.500,- 

     Rom med fjordutsikt: kr 1.000,- 
 

 Turprisen inkluderer: 

- Bussreisen i moderne 
turbuss, med 
rullestolheis. 

- 2 frokost 

- 3 lunsj  

- 2 middag 

- Reiseleder 

- Besøk og omvisning 
hos Rauma Ullvare. 

- Besøk og inspirasjon 
hos Hjørundfjordstrikk. 

- Fri tilgang til Union Bad. 

- Alle ferje- og 
bompengekostnader 

- 1 hotellovernattinger på 
Hotel Union Geiranger. 

- 1 hotellovernattinger på 
Havila Hotel Ivar Aasen. 

Påmelding til ansvarlig arrangør: 

 
post@abuss.no 

 

Påmeldingsfrist:  

1.august 2023  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bli med oss på Strikkehelg – med besøk hos Rauma Garn, 

Hjørundfjordstrikk og vi skal bo på Hotel Union i Geiranger og Havila 

Hotell Ivar Aasen i Ørsta. Er du glad i å strikke? Hva med ei helg i lag 

med andre strikkeglade, fylt med kreativitet og inspirasjon. Dette er 

helga for alle med lidenskap for strikking. 

 
Noe av det du kan oppleve på denne turen er: 

Vår reiseleder på denne turen vil være May-Elin Tviberg fra garnbutikken Greitrå’n 

i Indre Fosen. Foruten å være med som reiseleder, vil hun også fortelle litt om 

trender og inspirere til strikking. På turen har vi også lagt inn besøk hos Rauma 

Ullvare. Her får vi en omvisning i fabrikken og god tid til en handel. På turens 

første kveld nyter vi både middag og oppholdet på Hotell Union Geiranger. 

 
På turens andre dag har vi god tid til frokost og kanskje et besøk i hotellets SPA-

avdeling. Og kjenner vi reiselederne rett, så blir det også tid til et besøk hos 

Geiranger sjokoladefabrikk sitt utsalg, før vi tar ferja ut Geirangerfjorden. Vi skal 

besøke Hjørundfjordstrikk, de er kjent for designet «Kufjordkufta». Her blir det 

også tid til inspirasjon og en handel – om du ønsker. Hjørundfjordstrikk er et helt 

nytt strikkemerke som ønsker å ivareta og fornye norsk strikkekultur- og tradisjon 

der hovedmålet er å skape nytt strikkedesign som har rot og inspirasjon fra området 

ved Hjørundfjorden. 

   
Litt om turen: 

Turen starter fra Indre Fosen og kjøres via Trondheim, fredag 8.september, og vi har 

god korrespondanse fra hele Innherred og Orkdalsområdet. Turen sørvestover kjøres 

via Dombås og Romsdalen. Mens hjemturen søndag 10.september kjøres via Molde, 

Halsa og Valsjøfjorden. På denne turen er det fullpensjon - vi går til dekket bord.  
 

Turen kan også tilrettelegges for gjester med rullestol. 

 

 

 

 3-dagertur STRIKKEHELG 
    med Greitrå’n, med besøk hos  
Rauma Ullvare og Hjørundfjordstrikk. 

          8. – 10.september 2023 

mailto:post@abuss.no

