NYHETER 28 SEPTEMBER, 2016 OM WWOPs RESOR TILL OCH ARRANGEMANG
VID VETERAN‐VM VID AUCKLAND I NYA ZEELAND 21‐29 APRIL, 2017 OCH OM
WWOPs RESOR DIT, DÄR OCH DÄRIFRÅN.
Sedan föregående information har WWOPs tidigare resebyrå ‐ Places to go ‐ rekommenderat mig att
låta Tour Pacific – www.tourpacific.se ‐ i Helsingborg ta han om bokningar av våra flygresor. Där kan
Ni kontakta Veronica Gill – email veronica.gill@tourpacific.se och 042‐179513 – om Ni behöver hjälp
att boka Era resor till Auckland och därifrån.
Flygpriserna från Köpenhamn till Auckland t.o.r. inkl. alla skatter är nu ca 13.500 SEK per person med
Emirates via Dubai och med Singapore Airlines vis Singapore. Enligt vår tidigare information försöker
vi ordna stopp under resan dit i Dubai och i Singapore med möjligheter till orienteringstävling och
sightseeing.
Men det finns ju massor av andra flygbolagsmöjligheter att flyga till och från Auckland, och Ni är
absolut inte tvingade att resa dit enligt mina förslag med Emirates och Singapore Airlines.

Det är mycket svårt att få hotell‐rum till rimliga kostnader vid Auckland under World Masters
Games., eftersom priserna är ca 3 gånger så höga som vid ”normala” förhållanden.
WWOP har nu ett antal 2‐bäddsrum bokade i centrala Auckland inom gångavstånd till sprint‐
tävligarna under de 3 dygnen, då Sprint‐Orienteringstävlingarna arrangeras – 21‐24 April. Och WWOP
drabbas av kostnader, även om WWOP inte får kunder till rummen. Varje rum kostar nu 229 NZD –
ca 1.500 SEK per natt ‐ och det innebär en höjning från min tidigare överenskommelse med hotellet
om 110 ZD per natt och rum. Jag skulle naturligtvis kunna bråka om detta förfarande, men jag tror,
att det kommer att kosta mer än det smakar.
Om några är intresserade att utnyttja dessa rum under tiden 21‐24 april, kan Ni kontakta mig på
0707 228523 eller på wwop@tele2.se, men då måste Ni höra av Er senast torsdag 6 okt.

Min dotter har hjälpt mig att bli anmäld till Veteran‐VM. Det var inte bara besvärligt, det var
dessutom så dyrt som 375 NZD (= ca 2.400 SEK) för Brons‐kostnaden. Vill någon ha högre kostnad , ex
Silver‐ eller Guld‐kostnad, blir det ännu dyrare. Läs mer om anmälan och om Brons, Silver och Guld
på http://www.worldmastersgames2017.co.nz/the‐sports/how‐to‐register.
Meddela WWOP, då Ni anmält Er och vill delta i WWOPs arrangemang. Och WWOP hjälper Er
naturligtvis till med det besvärliga anmälningsförfarandet utan någon extra kostnad.
Vid 2017 års Veteran‐VM finns det bara ett anmälningsstopp och det är inte förrän 31 januari, 2017.

Beträffande flygresorna till FIJ, SAM, ASA och TGA så är dessa nu så här:
Auckland – Nadi, FIJ söndag 30 april 13.00‐15.55. Vid Nadi planeras en OL‐tävling i ”vår” resort.
Nadi – Apia, SAM tisdag 2 maj 07.20‐11.10. Därefter landtransport till Apias andra flygplats.
Apia – Pago Pago, ASA tisdag 2 maj 13.30‐14.05 måndag 1 maj, (eftersom datum‐gränsen passeras).
Här planeras en OL‐tävling vid ”vårt” hotell.

Pago Pago – Apia tisdag 2 maj 16.30 – onsdag 3 maj 17.05 (datum‐gränsen passeras tillbaka).
Vid Apia planeras 2 OL‐tävlingar på olika platser under samma bussresa.
Apia –Nadi –Nukulaofa, TGA lördag 6 maj 07.25 – 08.25, Nadi‐sightseeing med buss och 13.30‐15.50.
I Nukulaofa planeras en OL‐tävling från vårt hotell.
Nukulaofa – Auckland måndag 8 maj 14.40‐16.40.
De 5 kartorna kommer att framställas i början av 2017 av Markus Puusepp från SÖ. Estland, där nästa
Orienterings‐VM arrangeras 1‐8 juli, och där Markus är överledare.
Så nu blir det bara 8 övernattningar i stället för tidigare 10, och då bör väl kostnaden för 8
övernattningar och landtransporter i stället bli ca 10.000 SEK per deltagare.
Vill någon avstå från Tonga för att i stället komma tidigare hem, blir kostnaden för de 6
övernattningarna 30 april‐6 maj + landtransporter i stället ca 7.500 SEK per deltagare.
Under den närmaste tiden kommer jag att träffa Tour Pacific, vi kommer kanske överens om att alla
ö‐flyg‐resorna bokas gemensamt för alla WWOPs resenärer, så vänta med Era bokningar där.
Därefter kommer det ny information.

