
 

Skiflygningsfest i Planica 
 

Bli med oss på verdenscupavslutningen i hopp 

med skiflygning i Planica - verdens råeste og 

største skiflyvningsbakke! Det blir to 

fantastiske dager i monsterbakken sammen 

med horder av elleville tilskuere! Vi kan 

garantere for et yrende folkeliv og stor 

stemning, og med slovensk gjestfrihet på sitt 

beste.  

 

Turprogram 
 

Fredag 23. mars: Bussavgang fra Orkanger kl. 

05:30 via Melhus og Trondheim til Værnes. 

Flyavgang med SAS kl. 08:20 til Oslo kl. 09:20. (Bagasjen går gjennomgående til München). Videre fra Oslo 

kl. 10:10 med SAS til München kl. 12:25. Busstransport til Bled i Slovenia, der vi skal bo på Golf Hotel Bled. 

 

Lørdag 24. mars: Frokost på hotellet, før bussavgang fra hotellet til Planica (ca. 45 min.). Dagens øvelse er 

lagkonkurranse som starter kl. 10:00. Busstransport tilbake til hotellet etter endt renn og seremonier. 

 

Søndag 25. mars: Frokost på hotellet, før bussavgang fra hotellet til Planica. I dag er det individuelt 

hopprenn som starter kl. 10:00, og dette er sesongens avslutningsrenn. Busstransport tilbake til hotellet 

etter endt renn og seremonier. 

 

Mandag 26. mars: Frokost på hotellet, før bussavgang tilbake til München. Vi har flyavgang kl. 18:20 med 

SAS til København kl. 19:55. (Bagasjen går 

gjennomgående til Værnes). Videre fra 

København kl. 22:50 med SAS til Værnes kl. 

00:25. Busstransport tilbake til de respektive 

hjemstedene. 

 

Pris pr. person:  kr. 9.980,-  
 

Tillegg for enkeltrom: kr. 1.500,- 

 

Prisen inkluderer; Busstransport til Værnes t/r, 

flyreise med SAS Trondheim – Oslo – München 

– København – Trondheim, busstransport 

München – Bled t/r, 3 overnattinger på Golf Hotel Bled i Bled, 3 frokoster, busstransport fra Bled til 

Planica t/r i 2 dager, ståplass-billetter på sletta (lørdag og søndag), og reiseleder fra Orklareiser. 

 

Tillegg for oppgradering av billetter: 

Tribune B: kr. 220,- pr. person pr. dag 

Tribune A: kr. 270,- pr. person pr. dag 

Tribune Kavka: kr. 370,- pr. person pr. dag 

VIP – billetter fra kr. 970,- pr. person pr. dag 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og eventuelle 

avlysninger av øvelser p.g.a. værforhold som ingen rår over. 

 

Bestilling direkte til Orklareiser på tlf. 72 49 57 50, e-post: 

post@orklareiser.no, eller online på www.orklareiser.no  


