
 

World Cup Skisprint 12-13 januar  
med kulturbyen Dresden som kulisse. 

Får vi en avgjørelse i Dresden om hvem som er «Sprint Kongen» – Nordtug eller 
Høstflot Klæbo, eller kanskje er det jokeren Pellegrino som tar «kronen». 

Og hva med «Dronning» kampen mellom Falla og Nilsson – eller er det en joker 
som lurer i bakgrunnen der også? 

Og hvem er den beste sprint nasjonen?  Får vi se «dream team» Nortug/Klæbo 
ta seieren og klarer damene å «knuse» svenskene. 

Alt dette kan du oppleve «ringside» ved siden av start og oppløp, med god 
oversikt på storskjermen. 

Men vi får antagelig også hilse på både Axel Teichmann og Tobias Angrer. 
Og ønsker du å nyte litt av kulturbyen Dresden – kan vi også tilby en 90 

minutters konsert hvor Vivaldi og «Die Vier Jahrzeiten» står på programmet. 

 
 

 
Foto: Torsten Püschel  

Dresden er hovedstaden i den tyske delstaten Sachsen, og ble frem til annen 
verdenskrig regnet som en av Europas vakreste byer - kjent som Nord-Europas 
Firenze eller Elbflorenz. Byen ble utsatt for massiv bombing av allierte bombefly 13. 
februar 1945. Omfattende gjenoppbygging og restaurering har gradvis gitt byen noe 
av sin gamle skjønnhet tilbake. 
Opera, konsert, museumsbesøk og elvecruise er noe av det du kommer til å oppleve 
under oppholdet i byen.  Du bor så sentralt som det er mulig, på Hotel Hilton, mellom 
Frauenkirche og Semperoper i den gjennoppbygde gamlebyen. 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sachsen
https://no.wikipedia.org/wiki/Annen_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Annen_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/wiki/Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://no.wikipedia.org/wiki/Bombingen_av_Dresden
https://no.wikipedia.org/wiki/1945


 

Dag.1 Oslo – Berlin - Dresden  

Frammøte på Gardermoen senest kl.06.00, 

hvor dere møter reiselederen som skal være 

med dere på hele turen. Avreise med 

Norwegian kl.07.45, med ankomst Berlin 

Schönefeld kl.09.20.  Her møter dere bussen, 

som kjører sydover mot Dresden.  En 

strekning på ca.180 km. Underveis blir det en 

enkel lunsj. Ankomst Dresden blir ca 15.00.  

Her er det innsjekk på meget sentralt 

beliggende Hotel Hilton, som ligger i gamlebyen i gangavstand til WC arenaen, 

Semperoper, Frauen Kirche, Zwinger Palasset, Slottet og mange trivelige 

restauranter.  

På kvelden servers felles middag på hotellet. 

Dag.2 Dresden – WC sprint herrer og damer. 

Etter frokost går vi over Elbe til den andre siden hvor sprint 

arenaen befinner seg.  Det gjelder å være ute i litt god tid.  

Vi har plasser på hovedtribunen med god utsikt til 

storskjermen.  Kvalifiseringen starter kl.09.60 og varer fram 

til ca.kl.11.05.  Fra kl.12.20 til kl.13.50 kjøres finalene for 

damer og herrer.  Etter finalen er resten av dagen på 

egenhånd. 

    Foto: Torsten Püschel 



 

For de som har lyst til å ha med en kultur opplevelse fra Dresden, har vi billetter til 

Dresdner Residenz Konzerte, som framfører Vivaldis «Die Vier Jahrzeiten» (ikke 

inkludert). 

Dag.3 Dresden – WC team-sprint herrer og damer. 

Frokost på hotellet og til avtalt tid går vi over til sprint 

arenaen-hvor vi skal overvære team-sprinten. 

Kvalifiseringen starter kl.09.30 og varer til kl.10.45. Det blir 

ca 30 minutters pause før sprint finalene starter kl.11.15 

og avsluttes ca kl.12.05. 

Etter finalene, kan det være hyggelig å nyte stemningen 

og atmosfæren, før man på egenhånd spiser lunsj. På 

kvelden er felles middag på en av de lokale restaurantene 

i Dresden.  
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Dag.4 Dresden – Schönefeld - Oslo 

Etter frokost er det avreise fra Dresden med kurs mot Berlin og Schönefeld.  Avreise 

med Norwegian kl.14.20 ankomst Oslo kl.16.00. 

 

Vi tar forbehold om endring av program, uventede pris-/avgift- og valutaendringer 

utenfor vår kontroll. 
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Reisefakta:  

 

Avreise: 12. januar 2018    

Pris:  NOK.6.350,- per person i dobbeltrom  

Varighet:  4 dager  

Flyselskap: Norwegian 

Valuta: Euro 

 

Inkludert i prisen 

• Fly Oslo – Berlin– Oslo inkl. flyskatt 

• Transport Berlin - Dresden tur og retur 

• 3 overnattinger i dobbeltrom på Hotel Hilton **** 

• 3 frokoster 

• 1 middag på hotellet 

• 1 middag på lokal tysk restaurant. 

• 2 innganger til tribunen ved start/mål 

• Reiseleder fra Aller Travel. 

 

Tillegg i prisen 

• Enkeltromstillegg. NOK.1.200 

• Reiseforsikringer 

• Drikke til maten  

• Måltider som ikke er omtalt 

• Dresdner Residenz Konzert – Vivaldis «4 årstider» kr.400,- 

 

 


