WWOP hotell-erbjudande 6-14 aug, 2021 under WMOC-tävlingarna nära Budapest.
Under 2021s första månader har det kommit förfrågningar från några av Er, om WWOP kan
erbjuda hotell-rum under Veteran-VM-tävlingarna 6-14 aug. nära Budapest i Ungern. WWOP
har valt att inte förrän nu – ca 2 veckor före första deadline för anmälan – publicera detta
hotell-erbjudande, eftersom det ju har varit och är mycket svårt att överblicka den rådande
Covid-19-situationen.
De flesta Veteran-VM-tävlingarna arrangeras vid Velence (ca 50 km SV. Budapest och ca ½
timmes bil-resa på motorväg). Under de senare av de 53 Höst Öst -resorna har vi bott på
hotell IBIS STYLES BUDAPEST CITY och där har WWOP bokat 30 två-bäddsrum – double- eller
twin-rum - fr o m fredag 6 aug. t o m lördag 14 aug.
Kostnad per rum och natt för övernattning och frukost är 80 EUR, önskas enkelrum är
kostnaden 73 EUR. Om Veteran-VM-tävlingarna blir inställda före 1 juli p g a Coronapandemin blir det inga kostnader, ej heller för anmälnings-avgifter, såsom jag uppfattat det.
Ni kan läsa mer om Veteran-VM-tävlingarna på www.wmoc2021.hu. Första anmälningsstopp
är 3 maj, då anmälan till alla 5 tävlingarna kostar 140 EUR per tävlande, nästa stopp är 1 juni
för 160 EUR och sista stopp är 12 juli för 190 EUR. Ni anmäler Er själva till tävlingarna och Ni
betalar själva Era anmälnings-avgifter. Om utrikes-betalningar blir alltför svårt för några av
Er kan WWOP lägga ut pengar för Era anmälningar, och Ni återbetalar till WWOP.
På nämnda hemsida kan Ni under rubriken ”Covid-19-info ” och under-rubrikerna
”Information” och ”Updates” få ytterligare uppgifter om Covid-19 -situationen i Ungern och
liksom i andra länder så sker det ändringar ofta.
Bästa sättet att förflytta sig från ”vårt” hotell till de 5 olika tävlingarna och de 3 ”modelevents” är med bilar. Då kan man antingen ta med egna bilar till och från Budapest eller flyga
till och från Budapest och hyra bilar på Budapest flygplats.
Vi har kollat lite på hyrbils-kostnaderna, som är ca 1.500 SEK för en vecka och sedan verkar
det tillkomma ungefär lika mycket för nödvändiga försäkringar.
Parkeringsmöjligheterna nära ”vårt” IBIS-hotell verkar inte heller alltför dyra. Hotellet har
tyvärr bara 12 egna parkeringsplatser, som verkar kosta 12 EUR per natt. Sedan finns det i
närheten två parkeringshus med kostnader 6-9 SEK per timme och 60-90 SEK per dygn. På
närliggande gator kan man också parkera för ca 1 EUR per timme mellan 08.00 och 18.00
vardagar, övrig tid gratis.
Sprint-kvalet lördag 7 aug äger rum i Budaörs i Budapests västra delar.
Sprintfinalen äger rum söndag 8 aug. i staden Székesfehérvár – 70 km SV. Budapest och 20
km SV Velence.
Skogs-kvalet (tisdag 10 aug.) och Medeldistans-finalen (onsdag 11 aug.) äger rum nära
Pákozd (mellan Velence och Székesfehérvár).

Långdistans-finalen (fredag 13 aug.) äger rum vid Lovasberémy (ca 10 km. norr om Pákozd.
WWOP hjälper naturligtvis till så att ensam-anmälda kan få plats i icke-fyllda hyrbilar eller i
privata bil, och vi försöker även till så att ingen behöver äta kvällsmål ensam, såvida detta
inte önskas. Troligen kan det inte bli några gemensamma måltider p g a Corona-situationen.
Anmäl snarast eller senast 1 juni till wwopeo@gmail.com, 0707 228523 eller Peo
Bengtsson, WWOP, Lilla Bangårdsgatan 5, SE-29132 KRITIANSTAD Era önskemål om
WWOPs erbjudna hotell-övernattningar men vänta med betalning tills Ni får räkning.
Ca 10 deltagare har redan anmält sig.

Durmitor Orienteering Challenge 2021, 16-20 aug.
Under veckan efter Veteran-VM-tävlingarna ordnar välkände Zoran Milovanovic
Montenegro 5-dagars i de vackra Durmitor-skogarna vid Zabljak i norra Montenegro fr o m
måndag 16 aug. t o m fredag 20 aug. Avståndet dit med bil från Budapest är ca 70 mil, men
det går ju också att flyga till Podgorica i MNE, Sarajevo i BIH eller Dubrovnic i CRO. Läs mer
om dessa tävlingar på www.dochallenge.me eller www.zmajadventure.se. Första
anmälningsstopp har varit 24 mars för 110 EUR och nästa är 31 juli för 130 EUR. Det finns
flera övernattningsmöjligheter i skidorten Zabljak.
Vill Ni vara med anmäler Ni Er direkt till Zoran Milovanovic, email aeg.events@gmail.com

