
ORIENTERINGSRESA TILL KARELSKA NÄSET I 
RYSSLAND VID MIDSOMMAR    

måndag 18/6 till söndag 24/6-2018 

med finska researrangören Suunnistusmatkat  

Vid årets  resa kommer vi att delta i Karelian Cup (4 tävlingar) och Memorial M 
Svjatkina Memorial Contest (3 tävlingar).  

Karelian Cup tävlingarna är nära Vyborg och med boende 3 nätter på Atlantic Hotel i 
centrala Vyborg.  

3-dagars tävlingen M Svjatkina avgörs i Petajajärvi, 90 km öster om Vyborg, som ligger 
nära Vuoksa-floden. Boende i stugor 3 nätter i stugor i Losevoda. 

Anmälan senast 10/4-2018.  

25 euro rabatt, om  anmälan görs före 10/2-2018. 

 

Resa 18-24/6 2018, 490 eur/person/i 2 bädds rum 

Resan inkluderar: T/R med buss från Helsingfors till Karelen och transporter till 
orienteringstävlingarna. Hotell 3 nätter på Atlantic hotel, i centrala Vyborg och 3 nätter i 
Losevoda i stugor med halvpension (3 x frukostar och 3 x middagar), deltagaravgifter 
för 7 orienteringar, visum till Ryssland (80 eur) och researrangörens tjänster. 

OBS deltagare från Sverige måste ordna ryskt visum själva. 80 EUR dras av från 
resans pris. 

 

Tips till resenärer från Sverige 

Jukola avgörs lördag-söndag 16-17/6 vid Lahti ca 100 km norr om Helsingfors. 

Efter Jukola stanna kvar i Helsingfors på söndagen och en natt på hotell. 

Prisvärt hotell tex Hotel Finn som ligger ca 500 meter från järnvägsstationen där 
bussen mot Karelen avgår på måndags förmiddagen. 

 

Söndag 24/6 är bussen åter i Helsingfors vid 21-tiden.  

Boka flyg 22:40 med Norwegian till Arlanda. Lätt att ta tåget från Helsingfors till 
flygplatsen.  
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Länk till researrangören Suunnistusmatkat  

http://www.suunnistusmatkat.fi/en/113-karjalan-kannaksen-2016 

 

 

Länk till Karelian Cup https://o-nw.com/ 

 

Kartutdrag Karelian Cup (4 dagars tävling med jaktstart sista etappen). 

 

 

 

Kartutdrag Mikhial Sviatkin Memorial  

(3-dagars tävling med jaktstart sista etappen). 
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Atlantic hotel, Vyborg 

18-21/6  3 nätter 

Litet hotel i centrala Vyborg. Frukost ingår.  

Prisvärda restauranger på stan rekommenderas för middag. 

 www.hotelatlantik.ru 
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Stugby, Losevoda 

21-24/6  3 nätter 

Halvpension 3 x frukost och 3 x middag ingår.  

http://www.losevoda.ru 
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