
BUSSRESA TILL VETERAN-VM i KOSICE, SLOVAKIEN 
TILLSAMMANS MED PWT TRAVEL OCH MED 
CARLUNDS BUSS 9-20 AUG, 2023.
Resan startar från Carlunds Bussgarage i Partille (ca 15 km NO Göteborg Centrum) onsdag 9 aug. ca 
16.30. Det går bra att parkera ett begränsat antal bilar vid Bussgaraget efter bokning hos Ingemar 
Carlund – mobil +46 708 970820 eller email info@carlundbuss.se.  Därefter färdas vi med dubbel-
däck-bussen med 75 säten och ”Marlies Café” på väg E6 via Göteborg, Halmstad och Malmö till 
Trelleborgs hamn. Någonstans i Skåne ansluter reseledaren Peo Bengtsson.

22.55 - 06.10 (torsdag) har vi 4-bädds-hytter på färjan Trelleborg – Rostock, önskas 2-bädds-hytt 
blir det extra-kostnad. 

Därefter fortsätter bussresan under torsdagen med matpauser ca 700 km från Rostock på väg E55 
och på Berliner Ring, därefter väg E55 via Dresden och Praha till Brno, där vi har en kort OL-tävling, 
kvällsmål, övernattning och frukost. 

Efter frukost under fredags-morgonen fortsätter bussresan ca 400 km. österut till Kosice, där vi 
under kvällen kan delta i Model-event inför sprint-kvalet lördag fm.  Model-event finns på 
gångavstånd från våra hotell, lyx-hotellet ”Doubletree by Hilton” och ett annat billigare hotell 
”Gloria” i Kosices gamla stad. Läs mer om Veteran-VM på wmoc2023.sk  

Sprint-kvalet under lördag 12 aug är också på gångavstånd från vårt hotell.

Och sprint-finalen under söndag 13 aug. är på ännu kortare gångavstånd.

Model-event inför skogstävlingarna under de följande dagarna äger rum i Lemesany - ca 20 km 
norr om Kosice Centrum – och vi åker naturligtvis dit och därifrån med Carlunds Buss.

Skogskvalet tisdag 15 aug är i Budimir – ca 12 km. norr om Kosice Centrum – och även här åker vi 
med Carlunds buss.

Nästa dag - onsdag är det samma transport till medeldistans-finalen i Kokosovice – ca 40 km norr 
om Kosice Centrum.

Under torsdag 17 aug är det längre Carlunds Buss-transport till Model-event inför långdistans-
finalen vid Silica – ca 70 km VSV. Kosice och ca 20 km söder om Roznava.

Sista tävlingen är långdistans-final – fredag 18 aug - också vid Silica, efter prisutdelning åker vi ca 4 
timmar mot Bratislava och har gemensam avslutnings-måltid – där vi också övernattar - troligen 
nära Bratislava.

Under lördag 19 aug. har vi ca 850 km. bussresa till Rostock via Brno, Prag och Berlin och vi har 4-
bädds-hytter eller 2-bädds-hytter (till högre kostnad) på färjan Rostock – Trelleborg 22.30 - 05.40 
under lördag-söndag-natten.

Kostnader: ca 16 500 SEK (Hotell Doubletree by Hilton) per person eller ca 14 000 SEK (Hotell 
Gloria)  – i priset ingår buss- och båtresor enligt program, 9 övernattningar med frukost under 9 
nätter i dubbel-, twin- eller triple-rum, 2 båt-övernattningar i 4-bädds-hytter samt 2 kvällsmål – i 
Brno 10 aug. och troligen i Bratislava 18 aug samt reseledning.

 Kostnader för tävlingar, enkelrum, 2-bäddshytt, sightseeing, m.m. tillkommer.
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Anmälningsavgifter till tävlingarna. 

Vid anmälan senast 10 jan 145 EUR för både sprint- och skogs-tävlingar, för enbart sprint 100 EUR 
och enbart skog 110 EUR.

Vid anmälan senast 10 maj 165 EUR för både sprint- och skogs-tävlingar, för enbart sprint 120 EUR  
och enbart skog 130 EUR.

Vid anmälan senast 30 juni 195 EUR för både sprint- och skogs-tävlingar, för enbart sprint 150 EUR 
och enbart skog 160 EUR.

De som anmälde sig till Veteran-VM 2020 (inställt p g a pandemin) betalar 30 EUR mindre, då 
arrangörerna behållit så mycket av betalningen 2020.

Anmälan sker till jens@pwt.no – också +47 95050980 eller till wwopeo@gmail.com – också +46 
707228523. Informera om namn, klubb, SI-nummer, födelsedatum, tävlingsklass, epost-adress och 
mobil-nummer. Meddela också önskemål om hotell-typ i Kosice (Doubletree by Hilton eller Gloria) 
vid anmälan.

Betalning.

I samband med anmälan betalas Depositum – 4 000 NOK eller SEK (för löpare) och 2000 NOK eller 
SEK (för följeslagare) till bankkonto 8313-9, 3 336 629-5 eller IBAN SE55 8000 0831 3900 3350 9423, 
BIC SWEDSESS. Det går också bra att swisha till 0707 228523, icke-svenskar betalar till IBAN SE75 
8000 0831 3952 4518 2778, BIC SWEDSESS. Skriv Ditt namn i bank-betalningen.

Norska deltagare erhåller faktura på depositum-beloppet efter sina anmälningar.   

PWT Norge anmäler och betalar anmälningsavgifterna till arrangören.

Övrig betalning sker senare och i god tid före resan.
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