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VAD INGÅR?

VÄLKOMMEN att den 10-20 augusti föl-
ja med till WMOC2023 i Slovakien på vår 31:a resa till Vete-
ran-VM i orientering. Under 11 dagar checkar vi av det mes-
ta av det bästa på vår resa genom landets alla åtta regioner 
från huvudstaden Bratislava i väster till tävlingarna i den näst 
största staden Košice i öster. Bläddra vidare i broschyren och 
låt dig inspireras av en resa med attraktiv orientering och 
spännande upplevelser anpassad för hela vår breda grupp re-
senärer från medaljaspiranter till motionärer och till de som 
inte tävlar.

Stor vikt har lagts vid att skapa ett attraktivt och tidseffektivt 
program där du som resenär ska kunna njuta av en smidig 
resa med maximalt med tid för att koncentrera dig på att 
springa Veteran-VM, vara med på alla våra aktiviteter och tri-
vas tillsammans med alla medresenärer.

Med det ansedda österrikiska flygbolaget Austrian Airlines 
flyger vi till Wien på bäst möjliga avgångar vilket innebär att 
de egna anslutningsresorna smidigt hinns med både vid ut-
resan och hemkomsten. Våra olika avresetider den 10.8 och 
hemkomsttider den 20.8 är från Arlanda Stockholm klockan 
10.05 | 14.30 och 15.15 | 19.15, Kastrup Köpenhamn 09.50 
| 19.15 och 17.35 | 16.50, Landvetter Göteborg 12.00 | 13.15 

TÄVLINGARNA

samt Gardermoen Oslo 15.00 | 14.15. Under utresan tar flyget 
från Göteborg 4.20 timmar då detta är med en mellanland-
ning medan allt övrigt är direktflyg som tar mellan 1.40-2.20 
timmar. På anmälningsblanketten anges önskemål om avre-
sa och här fylls också i eventuellt önskemål om att samåka 
med annan resenär.

Det går även att ordna egen anslutningsresa för att möta upp 
gruppen på hotellen i Bratislava eller på Wiens flygplats. Efter 
våra gruppflygbokningar gjordes så har Austrian fått konkur-
rens av lågprisbolag på flygsträckorna, vilket inneburit att de 
individuella flygpriserna sänkts och det går via egna bokning-
ar att hitta billiga alternativ. Önskar man ansluta på egen hand 
till våra bussar på Wiens flygplats så gäller vid utresan den 
10.8 ankomst senast kl 17.30 och för återresan den 20.8 av-
resa tidigast kl 12.00. I Bratislava ligger alla våra hotell inom 
1200 meter från järnvägsstationen. 

Från Wiens flygplats har vi mindre än en timmes bussresa till 
Bratislava där vi övernattar en natt i samband med utresan 
och två nätter innan hemresan. Från Bratislava till tävlingarna 
i Košice och åter så guidar sedan våra reseledare oss i moder-
na turistbussar längs bra vägar genom Slovakiens böljande 
och omväxlande landskap. 

Gamla stan i Košice Gamla stan i Bratislava

UNESCO-världsarvet Spisšký hrad

WMOC2023 arrangeras med samma upplägg som de senaste 
åren vilket omfattar sprintprovlopp under vår ankomstdag till 
Košice fredagen den 11 augusti följt av lördag sprintkval med in-
vigning och söndag sprintfinal. Därefter följer måndag och tisdag 
med provlopp och kval till skogsdistanserna, onsdag medeldis-
tansfinal, torsdag vilodag med provlopp inför långdistansfinalen 
och som avslutning fredagen den 18 augusti långdistansfinal. 
Tävlingsklasserna i Veteran-VM är med 5-årsintervaller från 
HD35- upp till och med HD100-. De löpare som startat på kvalen 
är garanterade start även i finalerna. För mer tävlingsinforma-
tion, se arrangörens egen hemsida www.wmoc2023.sk. 

En av våra viktigaste uppgifter är att skapa bästa möjliga för-
utsättningar för dig som tävlar. Du ska helt kunna koncentrera 
dig inför tävlingarna och både slippa onödiga och tröttande 
väntetider och störande osäkerhetsmoment. Med utgångs-
punkt från våra hotell så har vi bra förutsättningar för detta 
och för sprintarrangemangen kan det inte bli bättre då vi har 
provlopp, sprintkval och sprintfinal inom gångavstånd. 

Sprintprovloppet liksom sprintkvalet avgörs i förortsmiljö i 
norra delarna av Košice. För finalen så går huvuddelen av ba-
norna genom Gamla Stan med sitt historiska centrum för att 
sedan avsluta i Mestský park. De här tre dagarna med små 

förflyttningar så väljer du själv när du vill gå till och från are-
norna och till skogstävlingarna använder vi sedan våra egna 
bussar med olika avresetider.

Naturen runt Košice är mycket varierande och för skogstäv-
lingarna har arrangören verkligen bemödat sig om att erbjuda 
det bästa av olika terrängtyper. Både skogsprovloppet och 
skogskvalet arrangeras inom 30 minuters körtid från Košice 
medan medelfinalen avgörs 40 minuter norr om staden i ett 
tekniskt intressant terrängområde. Men mest speciellt är om-
rådet för långprovloppet och långdistansfinalen – se kartpro-
vet nedan – med hundratals gropar, så kallade slukhål som 
bildats uppe på kalkstensplatån Silická i nationalparken Slo-
venský kras. Vatten med lågt pH-värde har löst upp kalkste-
nen och alla dessa naturliga gropar har då bildats liksom alla 
de kalkstensgrottor som också finns i området. 

De löpare som var anmälda till den inställda tävlingen 
WMOC2020 upp till och med 80-klasserna har sedan sin förra 
anmälan 30 EUR tillgodo hos tävlingsarrangören om man nu 
anmäler sig på nytt till tävlingen (de som 2020 var anmälda till 
de äldsta klasserna fick tillbaka hela sin tävlingsavgift). Detta 
gäller samtliga löpare och är alltså inte kopplat till om man 
senast var anmäld via oss eller inte.  

Långdistansfinalen med arenan inlagd i röd ring, kartskala 1:10 000 (HD65- har skala 1:7 500)



           Livliga gatan Hlavná i Košice
v

BRA PROGRAM MED DET  

På vår resa genom städer, skogar och landsbygd så upp-
lever vi hela Slovakien med sina historiska borgar och 
slottsruiner. Under utresans 45 mil från landets största 
stad och huvudstad Bratislava till näst största staden 
Košice åker vi längs mycket bra vägar genom de böljande 
nordliga delarna och under återresans 34 mil från lång-
distansfinalen tillbaka till Bratislava kör vi genom de vack-
ra och varierande södra delarna av landet. På vår resa 
genom landets alla åtta regioner från väster till öster och 
från nord till syd så checkar vi av det högsta berget, den 
längsta floden, den största staden och mycket mer.

I Košice har vi förberett med kartor och information så 
att upplevelsen ska bli den bästa. Inom kort gångavstånd 
från våra hotell är man på huvudgatan Hlavná Ulica med 
alla sina restauranger och sitt historiska centrum runt St. 
Elisabethkatedralen.  

Košices mest populära kulturklubb Tabačka Kulturfabrik 
är inbokad för vår sociala aktivitet under kvällen efter 
sprintfinalen. Här bjuder vi in till slovakisk mat, dryck, mu-
sik och dans. Ett perfekt tillfälle att tidigt under resan och 
under avslappnade former lära känna nya orienteringsbe-
kanta och träffa alla vänner sedan tidigare resor. 

Vi besöker storslagna Spišský hrad som är en av Cen-

traleuropas största slottsruiner och ett av Slovakiens sju 
UNESCO världsarv. Här vandrar vi längs en historisk pil-
grimsled förbi religiösa monument, gejsrar och världsar-
vet Spišská Kapitula med härlig utsikt över Spišský hrad 
och de böljande Tatrabergen. 

Vår egen bankett genomförs traditionsenligt och vi ser 
ingen anledning att ändra på tidigare års koncept – det 
blir mat, dryck, uppträdande, livemusik och dans.

I nationalparken Slovenský kras arrangeras både långdis-
tansprovloppet och långdistansfinalen och i detta säreg-
na område finns över 700 kalkstensgrottor där den störs-
ta sträcker sig över 25 km i både Slovakien och Ungern. 
Här besöker vi en av de unika grottorna som finns med på 
UNESCO:s världsarvslista. 

I Bratislava har vi förberett med kartor och information 
för en rundvandring genom den historiska Gamla Stan 
med sina labyrinter av små gränder, torg och kyrkor och 
upp till Bratislava slott med majestätisk utsikt över sta-
den och Donau. Bratislava centrum är koncentrerat och 
det passar alldeles utmärkt att gå runt på egen hand med 
lämpliga stopp för mat och dryck. Presidentpalatset i sen 
barockstil hinns också med att beskådas, det ligger i ab-
soluta centrum precis som alla våra 4-stjärniga hotell.

Livliga gatan Michalská i Bratislava

Längs vår vandring till Spišský hrad

Längs gatan Hlavná i Košice

Höga Tatrabergen som passeras längs resvägen

Tabačka Kulturfabrik

UNESCO-världsarvslistad kalkstensgrotta

Den stora orienteringsgemenskapen

Visst blir det ledaruppträdande även på banketten i Slovakien

VARMT VÄLKOMMEN TILL SLOVAKIEN!
MESTA AV DET BÄSTA 



VÅRA HOTELL
Vi tycker oss ha höjt kvalitén de senaste åren och då inte 
minst på hotellsidan. Resan till Slovakien innebär inget un-
dantag med 4-stjärniga, välrenommerade och centralt beläg-
na hotell som håller den standard som hör till hotellkategorin. 
De omdömen hotellgäster ger efter sina vistelser är oftast 
bra riktmärken och med flera hundra besökarbetyg så ligger 
samtliga våra hotell i betygsintervallet 8,5-9,1 på deras 10-gra-
diga skala vilket går under kategorin ”Utmärkt”. 

Vårt boende under de tre nätterna i Bratislava är på tre olika 
4-stjärniga hotell vilka alla tre ligger i absoluta centrum och är 
av högsta klass.

Samtliga våra hotell under tävlingsveckan håller även de 
hög standard. Men förutsättningarna är precis som inför 
WMOC2020 att det finns alltför få hotell i och runt Košice 
vilket påverkar bokningsvillkor, prisbild och inte minst vår till-
gängliga kapacitet inom respektive kategori. Samtidigt med 
våra olika hotells storlek och läge så är det för de som är 

snabba att anmäla sig möjligt att efter eget önskemål välja 
sin inriktning för boendet. Tre olika hotellkategorier alt. A, B 
och C erbjuds och med ett par olika rumstyper inom varje ka-
tegori. Vi kommer på anmälningssidan att kontinuerligt upp-
datera med vilka hotellalternativ som är tillgängliga. 

Rummen är för 2 personer där vi precis som vanligt kommer 
att pussla ihop de som anmäler sig individuellt med annan 
lämplig resenär. Något 3- och 4-bäddsrum kan ordnas på alt. 
B och C (begär prisuppgift) medan enkelrum endast kan er-
bjudas på alt. B. 

Vi kommer att ha anslagstavlor och ledarservice på samtliga 
hotell, däremot är det endast under ankomst- och avreseda-
garna då stora resväskor ska hanteras som dessa lämnas 
och hämtas direkt vid respektive hotell. Våra övriga bussresor 
kommer att utgå från Hotel Yasmin (alt. A).  

Prisuppgifter (tillägg per person för hela perioden om 7 nätter):

Vårt 4-stjärniga huvudboende Hotel Yasmin där vi har plats för stor del av gruppen.

Motsvarar bäst våra traditionella boenden med egen restaurang och stora samlingsytor för att umgås både 
inom- och utomhus. 

Beläget 400 meter från huvudgågatan och de centrala delarna i Košice.

Alt. A1 är stora standardrum med en liten sittavdelning med två stolar och ett bord.

Alt. A2 är sviter som håller samma standard som alt. A1 men de är betydligt större med ett separat vardags-
rum skiljt från sovrummet.

Alt. A

Alt. B
Flera mindre 4-stjärniga hotell med varierande rum och faciliteter men i snitt med en något högre standard än Hotel Yasmin.

Endast plats för cirka 40 gäster per hotell vilket innebär ett mer småskaligt boende. 

Belägna mer i absoluta centrum med större utbud av barer och restauranger i omgivningarna.

Belägna inom 600 meter från Hotel Yasmin, men vid stort deltagarantal kan det bli aktuellt att även använda 
något 4-stjärnigt hotell ytterligare några hundra meter bort (meddelas i så fall till de som berörs). 

Alt. B1 är standardrum, alt. B2 sviter och alt. B3 enkelrum för vilka tilläggskostnaden även inkluderar en-
kelrum under de 3 nätterna i Bratislava.

Alt. C
Vårt 3-stjärniga alternativ Hotel Crystal som är beläget 400 meter från Hotel Yasmin och 650 meter från huvudgågatan.

Ett modernt och fräscht cityhotell med plats för stor del av gruppen men med begränsade gemensamma ytor.

Vårt enda hotell utan luftkonditionering (medeltemperaturen i Košice i augusti är 20,6°C), men håller i övrigt 
hög klass med mycket bra betyg.

Alt. C1 ingår i grundpriset där två rum delar dusch och toalett samt ett mindre rum med soffa och TV. Där är en låsbar dörr 
utifrån korridoren in till den gemensamma delen och sedan låsbara dörrar in till respektive sovrum vilka är relativt små.

Alt. C2 är standardrum med eget badrum. Rummen är i jämförelse med Hotel Yasmin lika fräscha men mindre.
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Per Nordahl AB – Vinkelvägen 35A, SE-262 61 Ängelholm 
0431- 259 40 – bokning@pernordahlab.se – www.pernordahlab.se

PRISUPPGIFTER OCH RESEVILLKOR

Skogskvalet Sprintfinalen

Resevillkor

Anmälan till resan görs på vår hemsida www.pernordahlab.se 
där även våra Resevillkor finns.

För att anmälan ska registreras måste samtidigt en boknings-
avgift om 6 000:- för tävlande och 5 000:- för de som inte 
tävlar inbetalas (exakt avstämning görs vid slutbetalningen) i 
enlighet med förutsättningarna på anmälningssidan.

Tilläggskostnader (per person)

Tävlingsavgift vid anmälan senast den 5 januari 2023 till:
• Både sprint och skogsdistanserna (medel och lång) | 1 595:-
• Enbart sprint | 1 100:- 
• Enbart skogsdistanserna | 1 210:-
(för löpare som var anmälda 2020 är avgiften 330:- lägre, se broschyren sid. 3)

Tillägg för flygresa tur och retur till Wien inklusive 23+8 kg 
bagage och flygskatter med avresa från:
• Stockholm eller Oslo | 3 470:- 
• Köpenhamn | 4 090:-
• Göteborg | 4 390:-

Tillägg för olika hotellalternativ, se sidan 6.

För de som önskar delta i aktiviteterna tillkommer totalt cir-
ka 900:- i entréavgifter till de båda UNESCO-arven samt för 
kulturprogrammet och vår bankett. Vi återkommer senare till 
anmälda deltagare med exakta prisuppgifter och med möj-
lighet att anmäla sig.

Grundpris 12 450:- (SEK) vilket inkluderar

Anslutning till resan i Wien eller Bratislava.

Del i dubbelrum med frukost 3 nätter på 4-stjärnigt hotell i Bratislava.

Del i dubbelrum med frukost 7 nätter enligt Hotellalternativ C1 
i Košice (se sidan 6).

Turistskatter i Bratislava och Košice.

Samtliga busstransporter och vägavgifter.

Reseledning. 

Svensk moms.


