Orienteringsresa till Prag i Tjeckien under
Kristihimmelfärdshelgen 29/5-2/6 2019
Karlskrona SOK:s Ungdomskommitté genom utbytesprojekt med en tjeckisk
orienteringsklubb SKI-OB Sternberk bjuder in alla intresserade till en gemensam bussresa till
Tjeckien under Kristihimmelfärdshelgen. Vi planerar att börja med att besöka charmerande
och vackra Prag under en dag och bland annat titta på berömda sevärdheter. Vi kommer att
hinna träna i en väldig unik sandstensterräng med majestätiska branter och även springa två
stora nationella tjeckiska tävlingar som går norr om Prag under lördag och söndag.

Vi reser miljövänligt med Trossö Buss i en av deras bekväma turistbussar med plats för 50
personer.
Avresa från Karlskrona den 29/5 kl. 05:00 mot Prag. Vi åker med färjan från Gedser som
avgår kl. 11:00. Färjan tar 2 timmar, framme i Rostock så har vi knappt 60 mil kvar till Prag.
Vi beräknas ankomma till vårt boende runt 22 tiden. Vi bor på ett pensionat med
halvpension i närområdet till tävlingarna en timmes bussfärd till Prags centrum.
Den 30/5 är det utflykt till Prag. Dit åker vi i vår buss efter frukost och spenderar hela dagen
i huvudstaden. Det kommer att finnas träningsmöjligheter runt boendet för de som inte vill
åka med på utflykt.

Den 31/5 tränar vi på lagda orienteringsövningar nära boendet. Två pass för de som orkar.
Lördag och söndag 1--2/6 deltar vi i en stor tävling med ca 2000 deltagare och springer
långdistans på lördag och medeldistans på söndag
Hemfärd efter tävlingen där vi kommer att bli lottade till en tidig start. Vi behöver komma
iväg kl. 12.00 från tävlingsområdet för att hinna med sista färjan från Sassnitz kl. 23:00. Vi
räknar att vara tillbaka i Karlskrona igen vid ca kl. 06:00 den 3/6.
Man kan göra avvikelser från programmet men då löser man transporter och kostnader
själva.

Preliminärt pris vid minst 30 deltagare: 3300 sek/vuxen och 3000/ungdom upp till 15år.
Preliminärt pris vid 50 deltagare: 2800 sek/vuxen och 2500 sek/ungdom
I priset ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•

all transport
boende 4 nätter i LESNÍ HOTEL DOKSY
startavgifter till två tävlingar och träningskartor
middag – onsdag
frukost och middag – torsdag
frukost, lunch och middag – fredag
frukost och middag – lördag
frukost - söndag

Anmälan via Eventor aktivitet senast 21/3.
https://eventor.orientering.se/Activities/Show/9749
Kontaktpersoner för resan: Maria Sibileva 0733495121 och Kent Törnqvist 0709611105.
Email kontakt: sluss@mail.ru
Resan är i första hand riktad mot Karlskrona SOK men övriga klubbar i Blekinge inbjuds
också att följa med på resan.

LESNÍ HOTEL DOKSY
http://www.leshotel.cz/
A frequent training camp venue of czech national team as well as a sought-after training
camp base of czech o-clubs
The surrounding forests hosted the famous czech Bohemia 5-days twice during 1990 ́s
situated at Doksy outskirts, surrounded by pine forest, directly on the map
town center in walking distance (10 min)

ACCOMMODATION – COTTAGES
Four-bed cottages are without bunk beds, one room. They have a small terrace with a sitting
area.
Sanitary facilities are common in the area (up to 40 meters).
Equipment: 4x bed, wardrobe, shelf, table, chairs, hanger, mirror

CZECH NATIONAL AND REGIONAL CUP EVENTS
June 1-2, 2019
Skalka u Doks
WRE event - W21 (D21E), M21 (H21E)
http://obkotlarka.cz/zavody/za-a-zb-cechy-zapad-doksy/rozpis?lang=en

