53e HÖST ÖST -resan – SYD-AMERIKA 17 OKT. – 2 NOV, 2020.
I samband med 47e Höst Öst -resan 2014 tilldelades Paraguay (med assistans från
Brasilien) Höst Öst Legendar-fonden. Och 29 okt – 1 nov i år är de färdiga att välkomna
deltagare till Syd-Amerika-Mästerskapen vid de berömda Iguasso-vattenfallen med en
mästerskaps-tävling i vart och ett av de 3 länderna Paraguay, Argentina och Brasilien.
Men vi passar också på att besöka Argentina (Buenos Aires med omgivningar) och Uruguay
18-22 okt, Chile (Santiago, Vina del Mar och Valparaiso) 22-25 okt och Brasilien 25-28 okt.
(Sao Paolo och bussresa Sao Paolo – Lengois Paulista - Foz do Iguacu).

FLYG FRÅN SKANDINAVIEN TILL BUENOS AIRES lördag 17 okt – söndag 18 okt.
Här finns lämpliga flyg som ex. Norwegian från Köpenhamn lördag 13.30 via London under 8 timmar
och landar i Buenos Aires söndag 08.10 för 3.356 SEK (kostnad 18 mars).
Här finns också British Airways från Köpenhamn lördag 17.00 via London under drygt 4 timmar och
landar i Buenos Aires söndag 08.20 för 9.194 SEK.
För att på enklaste sätt ansluta till resan är det alltså lämpligast att landa i Buenos Aires söndag
morgon 18 okt strax efter 08.00.

BUENOS AIRES och COLONIA DEL SACRAMENTO i URUGUAY 18-22 OKT.
Under 4 nätter bor vi i Buenos Aires och blir omhändertagna av turist-guiden Gerardo Garcia, som
också deltagit i 50e Höst Öst -resan 2017 och i OL-VM 2018 och 2019. Vi kommer att ha stadsrundtur
i Buenos Aires och andra utflykter, vi besöker tango-show och ev. en fotbollsmatch, vi har flera
orienteringstävlingar och vi besöker Colonia del Sacramento i Uruguay. Vi åker dit och därifrån med
båt över Rio de la Plata för sightseeing och orienteringstävling.

FLYG BUENOS AIRES – SANTIAGO DE CHILE torsdag 22 okt.
Här finns flyg med Sky Airline från Buenos Aires 15.22, som landar i Santiago 17.37 och kostar

894 SEK.

SANTIAGO, VINA DEL MAR OCH VALPARAISO 22-25 OKT.
Här hoppas vi på stora OL-tävlingar under veckoslutet 24-25 okt, och vi planerar också besök i
hamnstäderna Vina del Mar och Valparaiso och om intresse finns kan vi också besöka nobelpristagaren Pablo Nerudas museum.

FLYG SANTIAGO – SAO PAOLO SÖNDAG 25 OKT.

Här finns flyg med Latam Airlines från Santiago 18.05, som landar i Sao Paolo 21.40 och kostar 2.925
SEK.

SAO PAOLO OCH BUSSRESA SAO PAOLO - LENGOIS PAULISTA - FOZ DO IGUACU 25-28 OKT.
Flitige Höst Öst -resenären och Höst Öst -Legendaren Nisse Nöjd tar hand om oss, vi bor i Sao Paolo
söndag-måndag. Under måndagen har vi bl. a. en OL-tävling i Iberaparken i Sao Paolo. Under em. och
kvällen åker vi buss västerut under ca 5 timmar till Nisses hemstad Lengois Paulista.
Där är ca 15 av oss Nisses gäster i Nisses hus till onsdag morgon, medan övriga bor på hotell i staden.
Under tisdag em. har vi OL-tävling följt av dusch i Nisses hus och grill-party. Under onsdag har vi
också en OL-tävling följt av lunch på Nisses Golf-klubb och möjligheter till golf-spel efter lunchen.
Därefter har vi ca 7 timmars bussresa till Foz do Iguacu.
Ännu har jag ej bestämt med Nisse Nöjd om vår buss eller bussar skall gå tomma tillbaka till Sao
Paolo eller om vi behöver den eller dem även i Foz do Iguacu, så att vi också kan åka buss tillbaka till
Sao Paolo.

SYD-AMERIKA-MÄSTERSKAPEN OCH VATTENFALLEN VID FOZ DO IGUACU 28 OKT – 1 NOV.
Vi bor i Foz do Iguacu under de 4 nätterna onsdag – söndag (28 okt. – 1 nov.). SYD -AMERIKAMÄSTERSKAPEN börjar torsdag 29 okt. med Model Event nära Foz do Iguacu, under fredag 30 okt.
15.00 är det Sprint-distans-mästerskap i närliggande Hernandarias i Paraguay, under lördag 31 okt.
10.00 är det Lång-distans-mästerskap i Colonia Wanda (ca 50 km. söder Foz do Iguacu) i Argentina
och under söndag 1 nov. 10.00 Medel-distans-mästerskap nära Foz do Iguacu i Brasilien. Således
genomförs SYD-AMERIKA-MÄSTERSKAPEN med en distans i varje land. WWOP sköter också om Era
anmälningar och betalar Era anmälningskostnader i förskott till dessa tävlingar. Arrangörerna
planerar också en bankett under lördag-kvällen 20.00.
Naturligtvis kommer vi också att besöka de berömda vattenfallen både i Argentina och i Brasilien, och
det kan också vara möjligt att besöka vattenkraftverket Itaipu.

HEMFÄRDEN EFTER SYD-AMERIKA-MÄSTERSKAPEN.
För dem som har bråttom hem finns det flyg-möjligheter med inrikes-flyg Foz do Iguacu – Sao Paolo
söndag 1 nov. 15.20-16.35 för 169 SEK och därefter flyg från Sao Paolo till ex. Köpenhamn 18.1014.10 (måndag) för 6.794 SEK.
Vi kan också utnyttja vår buss för bussresa från Foz do Iguacu till Ponta Grossa eller Curitiba under
söndagen och efter övernattning åka vidare till Sao Paolo under måndagen. I så fall finns lämpliga flyg
Sao Paolo - Köpenhamn måndag 2 nov. ex. 16.05-11.40 (tisdag) med British Airways för 3.688 SEK,
18.45-13.45 (tisdag) med Lufthansa för 3.869 SEK och flera andra möjligheter.
Flera resenärer vill kanske utnyttja möjligheterna att efter Syd-Amerika-Mästerskapen se mer av SydAmerika, ex. besöka Rio de Janeiro, Peru och (eller) något annat land (några andra länder).

PRELIMINÄR KOSTNAD FÖR RESAN 18 OKT. – 2 NOV.

17.000 SEK (= cirka 1.550 EUR) per person. I kostnaden ingår 15 övernattningar med frukost och
resekostnader med buss eller färja till övernattningsplatser och orienterings-tävlingar. Kostnader för
orienterings-tävlingar, sightseeing, övriga måltider, m. m. tillkommer.
Deltagarna bokar själva sina flygresor till Buenos Aires och från Sao Paolo samt flygresorna i SydAmerika.
Om någon deltagare ”bara” vill delta i del av resan, ex. bara vara med fr. o. m. Sao Paolo 25 okt t. o.
m. 2 nov, blir preliminära kostnaden för den tiden 9.000 SEK.

ANMÄLAN TILL RESAN.
Senast 1 september till email wwopeo@gmail.com, SMS +46 707 228523 eller WWOP, c/o Peo
Bengtsson, Lilla Bangårdsgatan 5, SE-29132 KRISTIANSTAD, Sweden. I samband med anmälan anges
namn, födelsedatum, födelseort, passnummer, nationalitet, klubb, tävlingsklass och SI-nummer och
betalas en anmälningsavgift på 2.000 SEK per person till WWOP bankgiro 930-2100 eller IBAN SE55
8000 0831 3900 3350 9423, BIC SWEDSESS.

