VM I SKIDSKYTTE 2023 I OBERHOF
Landarrangemang
Resa 2: 13 - 20 februari
Följ med på vår resa till Skidskytte-VM 2023! Världsmästerskapet hålls den här gången i den kända,
tyska vintersportorten Oberhof. Paketresan är ett landarrangemang, med boende på 4-stjärniga Hotel
Tanne i Ilmenau, en knapp halvtimme från Oberhof. Daglig transport Ilmenau-Oberhof t/r samt shuttle
till och från skidskyttearenan ingår, liksom frukost och naturligtvis dina ståplatsbiljetter till tävlingarna!

Måndag 13/2

Ankomstdag. Incheckning på Hotel Tanne i Ilmenau.
Dagen är tävlingsfri och ledig för egna aktiviteter och upptäcktsfärder.
Hotel Tanne Ilmenau ****
Lindenstrasse 38, 98693 Ilmenau
https://www.hotel-tannethueringen.de/

Hotel Tanne ligger mitt på den historiska gågatan i Ilmenau. Läget är en idealisk utgångspunkt för
shopping och utflykter i området. På 10 minuters promenad når du tågstationen och därifrån tar du dig
till Oberhof inom en halvtimme. Visa upp din tävlingsbiljett när du kliver på tåget, så åker du gratis.
Från tågstationen i Oberhof går shuttle vidare till skidskyttearenan. På hotellet finns restaurang Bel
Canto, som serverar ett varierat och högkvalitativt utbud av rätter.
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Tisdag 14/2

Frukost på hotellet.
Tävlingsdag 5 i Oberhof: Individuellt herrar.
Transfer Ilmenau – stadion t/r ingår.

Onsdag 15/2

Frukost på hotellet.
Tävlingsdag 6: Individuellt damer.

Torsdag 16/2

Frukost på hotellet.
Tävlingsdag 7: Singel mixed stafett.

Fredag 17/2

Frukost på hotellet.
Dagen är tävlingsfri och ledig för egna aktiviteter.

Lördag 18/2

Frukost på hotellet.
Tävlingsdag 8: Stafett herrar och stafett damer.

Söndag 19/2

Frukost på hotellet.
Tävlingsdag 9: Masstart herrar och masstart damer.

Måndag 20/2

Frukost på hotellet och utcheckning.

Observera att tävlingsprogrammet är preliminärt och kan komma att förändras.
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Pris per person, del i dubbelrum på 4-stjärnigt hotell: 15 400 SEK
Enkelrumstillägg: 2 500 SEK
EU-moms 2,67 % tillkommer på priset.
I priset ingår:

Sju nätter på 4-stjärnigt hotell, inkl. frukost.
Ståplatsbiljetter på läktaren vid alla tävlingar enligt program.
Transport Ilmenau – Oberhof, Oberhof - skidskytteområdet alla dagar.

Betalningsvillkor:

50 % betalas inom 10 dagar efter bokning.
Slutbetalning 15 december 2022.

Avbeställning:

Vid avbeställning före 15 december är avbeställningskostnaden 50 % av
resans pris, det vill säga bokningsavgiften. Efter 15/12 utgår ingen
återbetalning. Observera att dessa ordinarie avbokningsregler inte gäller
i händelse av inställt evenemang eller om publik inte släpps in. I detta fall
sker full återbetalning. Vi rekommenderar att du ser över din reseförsäkring om du själv behöver avboka resan. Betala gärna med kort så
du har tillgång till din kortförsäkring.
Läs mer om Ilmenau: https://www.ilmenau.de/en/

Vi reserverar oss mot ändringar i programmet, valutakurser samt flygtider, flygskatter och
bränsletillägg i de resor där flyg ingår, eller andra faktorer som står utom Björk & Boströms kontroll.
Välkommen med din bokning!
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