
Informasjon om 
orienteringsturene:

Kontakt:

Jan Sveen
E-mail: jan.sveen@atn.no

T  enk fort, løp raskt og ha en god opplevelse.
Dette er slagordet for en spennende serie med flotte o-løp i  
6 forskjellige  europeiske  byer.  Her er det mulig å kombinere 

storbyweekend med spennende o-løp. 
Touren starter i Antwerpen og fortsetter til London, Porto, Krakow, 
Barcelona og slutter i Sevilla. Her kan du velge å delta i et løp eller 
kanskje har du lyst til å delta i flere løp. For de som har lyst til  
å utvide oppholdet, er det mulig under forutsetning av at det er plass på 
hotellet. 
Dersom du vil ha  mer informasjon, finner du det på linken:  
www.cityracetour.org 

Orientering – City Race – Euro Tour

Løp 1  
Antwerpen 04.09 – 06.09
Avreise fra Oslo på  morgenen til Brussel.  
Fra Brussel er det tog til Antwerpen hvor det 
er overnatting på hotel Tryp by Wyndham – 
Antwerpen. Lørdag og søndag  arrangeres 
Antwerp Sprint Orienteering  Meeting. Til 
løpene benytter en kollektiv transport som 
du betaler på stedet. Tog til Brussel på 
ettermiddagen og fly til Oslo.

Pris pr. person i dbl.rom:  NOK 3380
Enkeltromstillegg:  NOK   600

Løp 2  
London 11.09 – 13.09
Avreise fra Oslo på formiddagen med 
Norwegian til London Gatwick. Vi benyt-
ter tog og undergrunnsbane til hotel Hilton 
London Paddington hvor det er overnatting 
med frokost..  På lørdag og søndag arran-
ge rer South London Orienteers løpene.  
Løps området er ikke offentliggjort enda, men 
minst et av løpene går sentralt i London.  Vi 
benytter kollektiv transport til/fra løpene, 
som dere betaler på stedet. Etter løpet på 
søndag  dra vi tilbake til Gatwick og avreise 
med Norwegian kl.18.10.

Pris pr. person i dbl.rom:  NOK 4870
Enkeltromstillegg:  NOK 1500

Løp 3  

Porto 24.09 – 27.09
Avreise fra Oslo med TAP Portugal på 
ettermiddagen til Lisboa og deretter videre 
til Porto hvor det er ankomst kl.00.50. 
Transfer til hotellet HF Tuela Porto som 
ligger sentralt i byen. Overnatting med 
frokost i 3 netter. Det planlagt å arrangere 
3 løp, deriblant et kveld/natt løp. Transport 
til løpene med kollektivtransport, som 
betales på stedet. Hjemreise etter siste løp 
på søndag via Lisboa til Oslo.

Pris pr. person i dbl.rom:  NOK 4950
Enkeltromstillegg:  NOK   850
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Arrangeres i Tallinn, Estland  
i perioden 5. – 14. august 2016. 

Vi vil informere om at vi allerede nå har foretatt reservasjon 
av Hotel St. Olav som ligger i Tallinns gamleby. Dette er 
et koselig 4 stjerners hotell, som vi tror vil falle i smak for 
orienteringsløpere. Hele reiseprogrammet kommer i løpet av 
august 2015 og blir lagt ut på vår hjemmeside.

WMOC 2016 – Tallinn

WMOC 2015 – Gøteborg

Løp 4  

Krakow 09.10 – 11.10
Avreise med Norwegian på morgenen 
til Krakow. Transfer til Novotel Centrum 
Krakow. Her er det overnatting i 
dobbeltrom med frokost. Også her benytter 
vi kollektivtransport til løpene, som betales 
på stedet. Løpene går i spennende by 
sentrum som varierer fra området langs 
elva Vistula til gatene inne i slottet Wawel 
og byens bakgater. Hjemreise med søndag 
med Norwegian. 

Pris pr. person i dbl.rom:  NOK 3600
Enkeltromstillegg:  NOK   850

Løp 5  

Barcelona 30.10 – 02.11
Avreise med Norwegian fredag formiddag 
til Barcelona. Ved ankomst er det transfer 
til Hotel4 Barcelona som ligger sentral ned 
mot Parc del Poblenou og strand området. 
Til løpene benyttes kollektivtransport som 
betales på stedet. Hjemreise på mandag 
med Norwegian til Oslo

Pris pr. person i dbl.rom:  NOK 4900
Enkeltromstillegg:  NOK 1350

Løp 6  

Sevilla 13.10 – 15.11
Avreise med Norwegian  til Malaga på 
formiddagen. Ved ankomst er det transfer 
til hotel Eurostar Regina som ligger i 
sentralt i Sevilla. Her er det overnatting i 
dobbeltrom med frokost. Til løpene benyttes 
kollektivtransport som betales på stedet.  
Etter siste løp er det transfer til Malaga og 
hjemreise med Norwegian.

Pris pr. person i dbl.rom:  NOK 3750
Enkeltromstillegg:  NOK   500

I år arrangerer vi ikke noen egen reise til WMOC i Gøteborg, da vi 
går ut fra at de fleste ønsker å benytte egen transport. Men vi kan tilby 
hyggelig overnatting på hotel Scandic nr. 25 ****. 

Hotellet ligger like ved siden av Centralbane stasjonen i Gøteborg 
og kun 10 min. å gå til «Tävlingssenteret» som ligger i Katrinelund 
Idrottsgynnasium. 

REISEFAKTA:

Avreise Oslo: 26.07

Pris fra kr:  2790 

Varighet:  8 dager 

Prisen inkluderer: 
• Overnatting i dobbeltrom  
 med «queen size»
• Frokost

For mer informasjon: www.atn.no
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