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World Master Championship Orienteering 
WMOC 2020 

KOSICE, Slovakia  07.08–15.08  2020 

 

 
World Master Orienteering Championship for 2020 arrangeres i Kosice, 
Slovakias neste største by, i perioden 7.aug til 14.aug. Vi har lagt opp til 
en tur hvor vi bor på Hotel Double Tree by Hilton**** www.doubletree-

kosice.com, som ligger sentralt i Kosice.   
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.doubletree-kosice.com&data=02%7C01%7Cjan.sveen%40allertravel.no%7Cdc450edcbbfd4226f64608d6b847118f%7C71d2b4ee735e4f73b8ea8254022c0e4d%7C1%7C0%7C636899012720013800&sdata=8%2BNNs8n1sNllIhnVxrnpJE5ES04lIx64tqoIluOfabg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.doubletree-kosice.com&data=02%7C01%7Cjan.sveen%40allertravel.no%7Cdc450edcbbfd4226f64608d6b847118f%7C71d2b4ee735e4f73b8ea8254022c0e4d%7C1%7C0%7C636899012720013800&sdata=8%2BNNs8n1sNllIhnVxrnpJE5ES04lIx64tqoIluOfabg%3D&reserved=0
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PROGRAM 07. – 15. august 
Dag 1: Avreise til Kosice – Model Event Sprint  
 Avreise med LOT fra Oslo Lufthavn kl.10.45 via 

Warzawa med ankomst Kosice kl.14.25.Transfer 
til Hotel Double Tree by Hilton ****.  Hvor vi 
sjekker inn.  De som ønsker, kan  spaserer 
sammen ned til «Competition center» for å hente 
startnummer og annen informasjon. Deretter er 
det mulighet for å trene på kart «Model Event 
Sprint». På kvelden er det felles middag på 
hotellet. 

 
Dag 2: Sprint Qualification 

Frokost.  Vi kjører kollektivt til sprint kvalifisering 
som foregår på Kosice Tecnical University 
Campus.  Det tar ca. 7 min med trikk til området. 
Alle får et 24 timers kollektiv reisebevis, som 
benyttes på reisene. Åpnings seremonien foregår i 
forbindelse med sprint kvalifiseringen. På 
ettermiddagen har vi fått en lokal guide til å ta oss 
med på en historisk rundtur i Gamlebyen – 
varighet 2-3 timer.  Middag på egenhånd 

 
Dag 3: Sprint Final 

Frokost. Vi benytter kollektiv transport eller 
spaserer til arenaen for sprint finalen, som er i 
sentrumsområdet samt byparken. Hotellet ligger 
inn til løpsområdet. 

 Middag på egenhånd.  
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Dag 4: Model Event Middle and Long 
Frokost. Hviledag til egen disposisjon eller 
transport til «Model Event»,  organisert av 
arrangøren (inkludert).  Avreise fra Competition 
Center. Distanse til trening ca. 20 km. Middag på 
egenhånd. 

 
Dag 5: Middle and long Qualification 

Frokost. Transport til kvalifiseringsløp i Budimir.  

Transport hjem etter løpet. Distanse til løpet ca. 
15 km. Middag på egenhånd. 

 
Dag 6: Middle Final 

Frokost. Transport til mellomdistanse finale i 

Sigord. Transport hjem etter løpet. Distanse til 
løpet ca. 39 km. I kveld skal vi ha en hyggelig 
felles middag på en lokal restaurant. Dette er 
stunden hvor vi får fortalt om alle «bommer» og 
smarte veivalg. Vi satser på lokal mat. 

 
Dag 7:  Model Event Long 

Frokost – dagen til egen disposisjon.  Det blir 
transport til «Model Event»,  organisert av 
arrangøren (inkludert).  Avreise fra Competition 
Center. Distanse til trening ca. 70 km. Middag på 
egenhånd. 

 
Dag 8: Long Final 

Frokost. Transport til finale langdistanse i Silica 
Distanse til løpet ca. 70 km.  
Etter premieutdeling er det transport til hotellet. 
Middag på egenhånd. 
 

Dag 9: Hjemreise 
Tidlig avreise til flyplassen – ca kl.03.30.  LOT har avgang kl.05.40 med 
ankomst Oslo kl.09.55. 

 
 
REISEFAKTA: 
Avreise:  07.08. 2020 
 
Varighet:  9 dager 
 
Valuta:  Euro 
 
Flyselskap:  LOT Airlines 
 
Pris:   NOK.13.900,- pr. pers i dobbeltrom. 
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Inkludert i prisen: 

• Fly Oslo – Riga - Oslo inkl. flyskatter 

• Busstransport i følge programmet under hele oppholdet 

• 8 overnattinger m/ frokost på Hotel Double Tree by Hilton **** 

• 1 middager på hotellet 

• 1 middag på lokal restaurant 

• 1 Rundtur i Gamlebyen med lokalguide. 

• 2 24-timers kollektiv billetter 

• 2 billetter for reise til Model Event Middle and Long. 

• Reiseleder fra Aller Travel AS 
 
Tillegg i prisen: 

• Reiseforsikring 

• Måltider som ikke er beskrevet i programmet 

• Drikke til maten 

• Påmelding til WMOC 2020 

• Enkeltromstillegg kr.3.700,- 

• Reiseforsikring 
 
Det tas forbehold om endringer I programmet, samt endringer av flytider, skatter og 
valuta. 
Påmelding til løpene – avgift i Euro 

Påmeldingsfrist 
Fullt program  
Sprint og langdistanse 

Bare sprint Bare skogsløp 

07 Jan. 2020 130 90 100 

07 Mai. 2020 150 110 120 

30 Jun. 2020 180 140 150 

 
Påmelding direkte til løpene:  
 
Påmelding til turen og løpene kan gjøres på nettet: 
Turen:  
 
Løpene 
https://eventor.orienteering.org/Events/show/5550  
 

Du kan også kontakte Jan på 909.77787 eller e-post jan.sveen@allertravel.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eventor.orienteering.org/Events/show/5550
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