
 

STRIKKEMARKNADEN I 
BERGEN 

 
I samarbeid med Garnbutikken Fortuna på Løkken 
arrangerer vi tur til Bergen i forbindelse med 
Strikkemarknaden i Bergen den 09. – 10. september. 
«Vakre Bergen byr på et utrolig spennende 
garnmarked, møteplass for strikkere, garninteresserte 
og strikkefest - selvfølgelig vil vi ta turen dit! Ekstra 
stas å reise sammen fra Trøndelag!» Fortuna - Ellen 
H. Bergsrønning 
Billett til Strikkemarknaden og eventuelt Strikkefesten må 
den enkelte kjøpe selv. Se @strikkernesmarknedbergen på 
Instagram for mer informasjon, eller ta kontakt med Ellen for hjelp til 
bestilling. 
Turen er også åpen for alle som rett og slett bare ønsker noen fine dager i byen mellom 
De Syv Fjell, Bergen. 
 
Torsdag 08. september 
Avreise fra Trondheim, Melhus, Orkanger og Løkken på morgenen med påstigninger 
underveis etter nærmere avtale ved bestilling. Vi kjører sørover til Dombås, over 
Valdresflya, videre via Tyinkrysset og Lærdalstunnelen til Voss, og siste etappe inn til 
Bergen sentrum. Vi tar jevnlig pauser for å strekke på beina og spise litt underveis. 
Ankomst på sen ettermiddag / tidlig kveld. Vi har valgt Thon Hotel Rosenkrantz på 
brygga i Bergen som bosted under oppholdet. (Fra hotellet tar det ca. 10 - 15 min. å gå 
til Strikkemarknaden). 
 
Fredag 09. september – søndag 11. september 
Frokost på hotellet begge dagene. Ellers er oppholdet til fri disposisjon.  
Man kan besøke garnfestivalen og bli bedre kjent med den fine byen mellom de syv fjell. 
 
Mandag 12. september 
Tidlig frokost på hotellet og avreise fra Bergen. Vi legger hjemturen langs E39 nordover, 
og tar ferje mellom Oppedal og Lavik, før vi fortsetter via Førde til Byrkjelo. Herfra kjører 
vi over Utvikfjellet til Loen og Stryn, før vi fortsetter over Strynefjellet tilbake til 
Gudbrandsdalen. Siste etappe går på kjente veier forbi Dombås og over Dovrefjell tilbake 
til Trøndelag. Vi tar jevnlig pauser for å strekke på beina og spise litt underveis. Vi er 
hjemme igjen på Løkken, Orkanger og Trondheim på sen ettermiddag/tidlig kveld. 
 
Pris pr. person:  kr. 6.500,- 
 
Tillegg for enkeltrom: kr. 1.450,- 
 
Prisen inkluderer: Busstransport i moderne turbuss til Bergen t/r i 
henhold til reiserute, 4 overnattinger på Thon Hotel Rosenkrantz i 
Bergen, 4 frokoster, og alle ferje – og bomveiavgifter. 
 
Prisen forutsetter minimum 30 deltagere på turen. 


