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RESA TILL SöDRA AFRIKA
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Mpumalanga/Nelspruit (ca 250 km öster om Johannesburg)
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WWOP planerar följande preliminärt (pr. 18 juli), mer information kommer efterhand på

Måndaq 26 dec Flygresor till Syd-Afrika, , ex Köpenhamn-london-Kapstaden måndag 26 dec 16.05-17.05 och
20.35-t¡sdag 27 dec 10.30.
Tisdaq 27 dec - fredae 30 dec Vi förflyttar oss med hyrbilar och bor under 3 nätter i Oaklane Cottages i
Graubow (ca 60 km OSO. Kapstaden). Under t¡sdag och onsdag planeras diverse aktiviteter - vinprovning,

bad, mm - nära vårt boende. Tidigt torsdag morgon är det sprint-Ol ¡ V-A Waterfront nära Kapstaden
centrum, därefter kan vi se på sevärdheter i och v¡d Kapstaden, ex Robben lsland, Godahoppsudden, m fl
platser. Tidigt fredag morgon arrangeras medeldistans-orientering nära vårt boende vid Lebanon i Graubow,
därefter flyger vi till Johannesburg 13.15-15.15.

Fredas 30 dec - måndae 2 ian Flygresor från Johannesburg till Viktoriafallen i Zimbabwe och tillbaka.
Sightseeing och orienteringstävl¡ng (vid Elephant Hills Hotel, nära Viktoriafallen) iZimbabwe och ev besök i
några grannländer.

Måndas 2 ian- onsdag 4 ian Flygresa tillbaka till Johannesburg, övernattning där under 2 nätter, v¡ förflyttar
"nya" hyrbilar t o m t2ian, sightseeing vid Pretoria-Johsannesburg och orienteringstävling vid
Johannesburg, troligen under måndag-kvällen.
oss med

Onsdae 4 ian-söndas 8 ian f måndag 9 ianl Fortsatta resor med "väta" hyrbilar till Mpumalang/Nelspruit och
Big Five O-Week. Vi planerar att under onsdag-torsdag-natten bo i Belfast, därefter planeras 3 eller 4 nätters
övernattning i Sabie, ev Kruger Park-besök under någon em.

8*..0,,o3'*o"O
till Kruger Park (safari) och till
(Mozambique)
(Swaziland),
orienteringstävlingar vid Maputo
och Mbabane
därefter tillbaka till
Johannesburg.
Söndaq 8 ian f måndae 9 ianl-torsdaq 12 ian Resor med hyrbilar

Torsdaq 12 ian 14.15-20.05 Flyg Johannesburg-Saint Denis på ön Reunion (fransk besittning).

Torsdas 12- Söndae 15 ian Sightseeing, resor med hyrbilar, 3 övernattningar och orienteringstävlingar på
Reunion, ev också på närliggande ön Mauritius.
Flygresor

till Europa, ex Saint Denis-Paris-Köpenhamn söndag

15

jan 22.00

-

måndag 16 jan 11.25.

Även möjf igheter att flyga Johannesburg-london-Köpenhamn torsdag t2ian2f-.45
fredag 13 nov 09.30-12.25, eller andra dagar vid samma tider.

- fredag

13 nov 06.50 och

Proeram för Big Five O-Week 4-8 ianuari, www.bigf¡ve-o.co.za
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The Gauteng Orienteering Clubs are pleased to announce the Bi-annual Big 5 O Week. The event will
incorporate two World Ranking events that enable competitors to earn ranking points towards the
world ranking list.
The event will take place in Mpumalanga in five separate venues. lt will be a mixture of short fast
races and longer more challenging courses in the forests of Belfast, Lydenburg and Sabie.
The event will be open to all competitors and we aim to combine high performance with grass roots
Orienteering Development in Mpumalanga. Competitors will range in age from seven to seventy with a
variety of courses to suit different skill levels.
We anticipate that we will attract all top local Orienteers and several top European Orienteers, many of
whom use the area for high altitude training in the South African summer. We will also attract
recreational Orienteers who can combine the event with the magnificent attractions in Mpumalanga.
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Kruger national park. www.kruseroark'co.za
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Flygresor och kostnader
Dessa kan Ni boka själva eller med hjälp av Newstravel

i Kristianstad, tel 044-200340, email info@newstravel.se.
Flygkostnaden Köpenhamn - Kapstaden - Johannesburg - Saint Denis - Köpenhamn ligger just nu på drygt
15.000 SEK, och flygkostnaden Köpenhamn - Kapstaden - Johannesburg - Köpenhamn ligger är nu ca 10.000
SEK.

Ni kan boka nu eller senare hos Newstravel. Bokningen behöver ej bekräftas och betalas förrän 31 aug' Men då
betalas flygresorna med de kostnader, som gäller vid betalnings-datum'

övriga kostnader är mycket osäkra, men 19 övernattningar i 2- eller 3-bäddsrum med halvpension samt övriga
transporter (även flyg till och ifrån Viktoriafallen och Kapstaden) beräknas kosta ca 18.000 SEK per person.
Kostnader för orienteringstävlingar, övrig mat och dryck, drivmedel för hyrbilar, sightseeing, mm tillkommer.
För dem, som bara deltager under kortare tid än hela resan, blir det naturligtvis reducerade kostnader'
Ex.deltagande 27 dec

-

8

jan beräknas kosta ca 15.500

SEK.

Anmälan och betalning
Till wwoo@swipnet.se, tel 044-238523 eller mobil O7O7 228523 senast 31 aug. Ange namn, klubb, tävlingsklass,
sl-nummer, födelsedatum, email-adress eller post-adress samt telefon-nummer.
I samband med anmälan inbetalas en anmälningsavgift (deposit) på ca 2.000 SEK

till bankgiro 930-2100, IBAN

bankkonto sE55 80oo 0831 3900 3350 9423, SWIFT-Code SWEDSESS eller till WWoP konvertible NoK-konto
7058.07.52444. övriga kostnader betalas enligt senare information'

WWOP välkomnar till resa ¡ Södra

Afrika!

Ytterligare informationer på www.wwop.se.
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(+46) 44 238523
(+46) 707 22a523
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endret: 18 juli 2011

