
 

SKI-VM I SEEFELD 
2019 

- med charterfly fra Værnes t/r 
 
 

Mandag 25. februar – 
søndag 3. mars 2019 
 
 
Mandag 25. februar 
Buss fra Rindal via Orkanger, Melhus og Trondheim til Værnes 
Flyavgang kl. 12:00 med charterfly til München – ankomst kl. 14:45 
Busstransport til Innsbruck – ankomst ca. kl. 18:00. 
Innsjekk på TC HOTEL, Salurner Strasse 15 i sentrum av Innsbruck 
 
Tirsdag 26. februar – lørdag 2.mars:  
Buss t/r fra hotellet til øvelsene i Seefeld og Innsbruck i henhold til øvelsesprogram. (Ca. 30 min. kjøretur 
mellom hotellet og Seefeld). 
Buss til medaljeseremonier i Seefeld på enkelte dager. (Det er også gode togforbindelser mellom Seefeld 
og Innsbruck, for de som evt. ønsker å være igjen i Seefeld på dager vi ikke kjører buss i egen regi). 
Storbakke – hopprennene går i Bergisel bakken i Innsbruck. (Spasertur på ca. 30 min. fra hotellet). 
Frokost på hotellet alle dager. 
 
Søndag 3. mars: 
Frokost på hotellet og utsjekk senest kl. 12:00 
Busstransport til 5 mila i Seefeld med påfølgende transport etter endt øvelse til flyplassen i München.  
Flyavgang med charterfly kl. 22:00.  
Ankomst Værnes kl. 00:45 
Buss tilbake til Trondheim, Melhus, Orkanger og Rindal. 
 
Pris pr. person i dobbeltrom:  kr. 16.450,- 
 
Tillegg for enkeltrom på hotellet:  kr. 5.500,- 
 
Prisen inkluderer: Buss til Værnes t/r, flyreise med charterfly Trondheim – München t/r inkl. 20 kg. 
innsjekket bagasje, busstransport München – Innsbruck t/r, 6 overnattinger på TC Hotel i Innsbruck, 6 
frokoster, busstransport til alle øvelser i Seefeld, og reiseleder fra Orklareiser.  
 
Vi tar forbehold om endringer på flytider som en følge av trafikkbildet i Europa, og endelig tidspunkt for 5 
mila på søndag 3. mars i forhold til hjemreise. 
Vi tar forbehold om prisendring i tilfelle store endringer i skatter, avgifter og valuta før avreise i 2019. 
 
Endelig program med tidspunkter for flyreisene, øvelser, 
bussavgang, etc. vil bli utsendt ca. 2 – 3 uker før avreise. 
 
Billetter: 
Ulike billettpakker til arrangementene kommer som tillegg 
så snart disse blir klare og priset fra arrangørene. Dette vil 
bli utsendt til alle påmeldte så snart vi får tilbud og 
reservasjon fra arrangørene i Seefeld. 



 

 
Avvikende vilkår: 
P.g.a. av spesielle vilkår hos våre leverandører på denne reisen gjelder avvikende betalings – og 
avbestillingsvilkår. Disse er som følger: 
 

 Depositum på kr. 2.000,- pr. person forfaller 10 dager etter bestilling 
 Ved avbestilling etter innbetalt depositum og fram t.o.m. 01/08/18 betales et 

administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person. 
 Delbetaling på kr. 5.000,- pr. person forfaller den 15/08/18 
 Ved avbestilling f.o.m. 02/08/18 t.o.m. 01/10/18 beholder arrangøren det innbetalte 

depositumet på kr. 2.000,- pr. person. 
 Avbestilling f.o.m. 02/10/18 t.o.m. 23/11/18 medfører et avbestillingsgebyr på kr. 4.000,- pr. 

person. 
 Sluttoppgjør forfaller den 23/11/18 
 Ved avbestilling f.o.m. 24/11/18 og fram til avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved 

avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, vil arrangøren kreve hele 
reisens pris 

 
For øvrig gjelder «Alminnelige vilkår for pakkereiser» som står skrevet bak på deltagerbeviset på denne 
turen. 
Den enkeltes reiseforsikring vil dekke utgifter som ikke refunderes av oss ved en evt. avbestilling - da i 
henhold til forsikringsselskapenes egne vilkår. Vi vil sende dere avbestillingsbekreftelse som 
dokumentasjon i forhold til reiseforsikring. 
 

Bestilling av reise direkte til oss på: 
Telefon 72 49 57 50 
E-post: post@orklareiser.no 
Online: www.orklareiser.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vi arrangerer denne turen i samarbeid med 


