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WMOC 2014 - Brasil 
28.10 – 09.11  2014 

 
Årets World Master i Orientering i orientering, blir en «once in a liftetime» 

opplevelse. Vi kan love en opplevelsesrik tur med «passion», vin, biff, dans 

og litt orientering, samt mange opplevelser 

 
Vi skal i løpet av turen oppleve 3 spennende byer i Brasil. 
Vi ankommer Rio de Janeiro (ca.6,1 mill.innb), den nest største by i Brasil, etter São 
Paulo. Byen har vært Brasils hovedstad i flere perioder, så sent som fram til 1960. Rio 
de Janeiro er den mest besøkte byen på den sørlige halvkule, og her skal vi besøke 
landemerker som Kristusstatuen og fjelltoppen Pão de Açúcar (Sukkertoppen), Byen 
er kjent for de flotte badestrendene som Copacabana og Ipanema. I februar hvert år 
finner verdens mest berømte karneval sted i Rio som også er kjent for 
musikksjangeren bossa nova. Sommer-OL 2016 skal arrangeres i Rio de Janeiro samt 
flere kamper under Fotball-VM 2014.  
Fra Rio flyr vi sydover til Porto Alegre hvor sprinten finner sted. Dette er hovedstaden 
i delstaten Rio Grande do Sul, med sine 1,4 millioner innbyggere.Byen er et historisk 
og kulturelt senter for gaúchoene, (populær betegnelse på cowboyene i området), er 
kjent for sin churrasco (grillet kjøtt) og chimarrão. 
Langdistansen finner sted i skogene rundt Canela, ca 120 km nord for Porto Alegre. 
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Dagsprogram: 
Dag 1: 28.10 Oslo – Lisboa – Rio de Janeiro 

Avreise fra Oslo tirsdag 28 oktober med TAP kl.18.55 til Lisboa. Ankomst Lisboa kl.22.05 med 
videre avgang til Rio de Janeiro 23.25. 

Dag 2: 29.10 Rio de Janeiro 
Vi ankommer Ria de Janeiro på morgenen 29.10. Etter kontroll av pass og visa tar vi en guidet 
rundtur i Rio før vi ankommer hotellet og kan slappe av etter en lang flytur og 5 timers 
tidsforskjell. 

Dag 3: 30.10 Rio de Janeiro 
I dag står en spennende utflukt til kanskje et av de mest kjente landemerker i Rio – nemlig 
Kristus statuen og «Sukker toppen». Selvfølgelig skal vi også besøke de kjente badestrendene 
og vi legger selvfølgelig inn en naturlig treningsøkt, med barbent langintervall på stranda. 

Dag 4: 31.10 Rio de Janeiro – Porto Alegre 
I dag flyr vi Porto Alegre hvor vi skal bo fram til 02.11.  Vi sjekker inn på hotel Continental, 
Porto Alegre, besøker konkurranse sentret og får mulighet til å trene litt på sprint kart. 

Dag 5: 01.11 Porto Alegre. 
 I dag er det Sprint Model Event og tid til å gjøre seg kjent i Poto Alegre. 
Dag 6: 02.11 Poto Alegre – SQ - Canela 

Første konkurranse – sprint kvalifisering.  Etter sprint løpet kjører vi nordover ca 120 km til 
Canela, hvor vi sjekker inn på hotel Laje de Pedra, Canerla.   

Dag 7: 03.11 Canela – SF 
I dag er det sprint finale og vi kårer de første mestrene.  Etter 2 løp, passer det bra å ta en 
felles brasiliansk aften med tradisjonsrik grilling, vin og lokal underholdning. 

Dag 8: 04.11 Canela – Model event Long 
 Etter frokost er det mulighet for å gjøre seg kjent med terrengtypen for langdistansen. 
Dag 9: 05.11 Canela -  LQ 1 
 I dag er det første kraftanstrengelse med og første langdistanse kvalifisering. 
Dag 10:06.11 Canela – LQ 2 
 Andre langdistanse kvalifisering 
Dag 11: 07.11 Canela 
 Denne dagen benytter vi til å slappe av og bruke litt tid på det vi har lyst til å se litt mer av 
Dag 12: 08.11 Canela 
 Langdistanse finale og nye mestre blir kåret. 
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Dag 13: 09.11 Canela – Porto Alegre – Rio de Janeiro – fly mot Lisboa 
Vi reiser tidlig fra Canela til Porte Algro hvor vi sjekker inn på flyet til Rio de Janeiro.  Fra Rio 
flyr vi kl.18.20 og kommer til Lisboa kl.06.00 

Dag 14:10.11 Lisboa – Oslo 
 Avreise fra Lisboa kl.13.05 med ankomst Oslo kl.18.10. 

 
 
Reisefakta: 
Avreise:  28.10.2014 
 
Varighet:  14 dager 
 
Pris pr. person: NOK. 25.900-    
 
Inkludert i prisen:  Fly TAP Portugal  Oslo – Lisboa – Rio de Janeiro med retur. 
   Fly TAM Airlines fly Rio de Janeiro – Porto Alegre – Rio de Janeiro 
   Alle flyskatter og avgifter 
   2 overnattinger i dobbeltrom på  Hotel Copacabana Mar Rio de Janeiro 
   2 overnattinger i dobbeltrom på  Hotel Continental Porto Alegre 
   7 overnattinger i dobbeltrom på Hotel Laje de Pedra, Canela 

11 frokoster 
   Transfer fra/til flyplass Rio de Janeiro 
   Transfer fra flyplass Porto Alegre til hotel 
   Transfer Porto Alegre – Canela – Porto Alegre 
   Transport til alle løp og model event 
   Citysightseeing med engelsktalende guide I Rio de Janeiro 
   Utflukt  til «Sukkertoppen» med kabel bane (Rio) 
   Utflukt til Corcovado og Kristus statuen 
   Grillmiddag  Churrascari med lokal underholdning 
   Reiseleder fra Active Travel Norway AS 
       
Tillegg i prisen: Reiseforsikringer 
   Drikkevarer til måltider 

Enkeltromstillegg NOK.7.900 
Startkontingent WMOC -  €150,- 05.02.14, €190 – 05.06.14 

 
Påmeldingsfrist: 01.03.14 
 
Flyselskap:   TAP Portugal 
 
Valuta:         Brasil Real – BRL   (NOK.100 = ca.BRL.280) 
 
Vi tar forbehold om endringer i programmet, flytider, flyskatt og valutakurser vi ikke er herre 
over.  


