
 

«STRIKKEBUSSER» TIL MIDTNORSK STRIKKEFESTIVAL PÅ ORKANGER 
DEN 18. – 20. AUGUST 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRIKKEBUSS 1 
Fredag 18/8: Fra Ålesund Rutebilstasjon kl. 10:00 – Moa Trafikkterminal kl. 10:15 – Vestnes kl. 11:15 – 
Molde Trafikkterminal kl. 12:15 – Batnfjordsøra kl. 13:00 – Kristiansund Trafikkterminal kl. 13:45. Ankomst 
Bårdshaug Herregård på Orkanger kl. 17:00. 
Søndag 20/8: Retur fra Bårdshaug Herregård kl. 15:30 – ankomst Ålesund kl. 22:15 
 
Pris kr. 570,- pr. person fra Ålesund – Moa – Vestnes 
Pris kr. 470,- pr. person fra Molde – Batnfjordsøra 
Pris kr. 390,- pr. person fra Kristiansund 
 
Tillegg for ferjebilletter: 
Fra Ålesund, Moa og Vestnes: kr. 176,- pr. voksne / kr. 88,- pr. barn/honnør 
Fra Molde – Kristiansund: kr. 76,- pr. voksne / kr. 38,- pr. barn/honnør 
 
STRIKKEBUSS 2 
Fredag 18/8: Fra Oslo Bussterminalen kl. 08:30 – Hamar Stasjon kl. 10:00 – Lillehammer v/Strandtorget kl. 
11:00 – Vinstra Veipark kl. 12:15/13:00 – Otta stasjon kl. 13:40 – Dombås stasjon kl. 14:15 – Oppdal 
skysstasjon kl. 15:15 – Berkåk stasjon kl. 15:45. Ankomst Bårdshaug Herregård på Orkanger kl. 17:00. 
Søndag 20/8: Retur fra Bårdshaug Herregård kl. 15:30 – ankomst Oslo kl. 24:00 
 
Pris kr. 850,- pr. person fra Oslo 
Pris kr. 700,- pr. person fra Hamar og Lillehammer 
Pris kr. 550,- pr. person fra Vinstra – Dombås 
Pris kr. 290,- pr. person fra Oppdal - Berkåk 
 

Bestilling – og påmeldingsfrist snarest og senest innen den 16. juni. 
 
STRIKKEBUSS 3 
Lørdag 19/8: Fra Rissa kl. 07:30 via Rørvik – Flakk og fra Trondheim Sentralstasjon kl. 08:15 til Orkanger kl. 
09:00. Retur fra Orkanger kl. 18:00. 
Pris kr. 380,- pr. person fra Rissa/Fosen og kr. 150,- pr. person fra Trondheim t/r. 
 
STRIKKEBUSS 4 
Lørdag 19/8: Fra Kyrksæterøra kl. 08:00 til Orkanger kl. 09:00. Retur fra Orkanger kl. 18:00 
Pris kr. 250,- pr. person t/r 
 

Bestilling – og påmeldingsfrist snarest og senest innen den 1. august. 



 

Påstigninger underveis langs reiserutene er mulig – avtales nærmere ved bestilling! Vi tar forbehold om 
evt. kansellering som følge av for liten påmelding. Endelig beskjed om dette vil i så fall bli gitt minimum 
1 måned før avreise. 
 

Påmelding direkte til Orklareiser AS: 
Tlf. 72 49 57 50  
E-post: post@orklareiser.no 
Online på www.orklareiser.no (Kultur & Sportsreiser) 
 
Strikkebuss 1 & 2 har online bestilling, mens strikkebuss 3 & 4 må skje pr. e-post eller telefon. 
 

INTERNATIONAL KNIT FESTIVAL 

Midtnorsk strikkefestival 
i Orkanger den 18. – 20. august 
 
Tema for årets festival: FRA TRADISJON TIL INNOVASJON 
 
Hvorfor strikkefestival? 
Vi ønsker å formidle at strikking er som medisin for hjernen vår, og at dette gjelder uansett om du er 
nybegynner eller erfaren, om det blir hull i genseren eller om du lager ei perfekt kofte, ung eller 
gammel, mann eller kvinne, trendy eller mainstream. Det handler om håndens kraft, fordi du er et 
menneske. 
 
MNS-festivalen 2016 ble en stor suksess! I år presenterer vi et bredere program, og tilbyr langt flere 
gratis tilbud til de med festivalpass. Nytt av året er muligheten til å kjøpe dagpass for søndagen alene. 
Blant de 300 første kjøperne av festivalpass, trekkes en vinner av VIP-pass  
 
For mer informasjon om strikkefestivalen se: https://www.mns-festival.com/ 
 
 
 


