
 

Skiflygningsfest i Vikersund 

- Superfinalen i Raw Air 
 

Bli med oss til vinterens råeste folkefest i 

Norge, superfinalen i Raw Air i Vikersund. 

Ta med venner, familie eller kollegaer og 

bli med på vinterens store folkefest i 

verdens største hoppbakke. Forrige renn 

ble av mange kalt tidenes skiflyvningsrenn, 

og spenningen i verdens tøffeste 

hoppturnering ble ikke avgjort før i siste 

hopp. Attpåtil ble det satt flere 

verdensrekorder!  

Sett av helgen 16. – 18. mars, og gjør deg 

klar for lange skihopp. 

Turprogram 
 

Fredag 16. mars: Bussavgang fra Trondheim 10:30 via Melhus, 

Orkanger, Meldal, Berkåk og Oppdal med påstigninger underveis etter 

nærmere avtale ved bestilling. Vi kjører Gudbrandsdalen sørover til 

Hønefoss, og ankommer Comfort Hotel Ringerike ca. kl. 20:00. 

 

Lørdag 17. mars: Frokost på hotellet. Utpå formiddagen blir det 

bussavgang til Vikersund (ca. 45 min.). Dagens øvelse er lagkonkurranse 

som starter kl. 16:15. Busstransport tilbake til hotellet etter endt renn 

og seremonier. 

 

Søndag 18. mars: Frokost på hotellet. Utsjekk fra hotellet kl. 12:00 og 

bussavgang til Vikersund. Individuell konkurranse starter kl. 16:30. Etter 

rennet blir det hjemreise via Gudbrandsdalen tilbake til de respektive 

hjemstedene i Trøndelag.  

 

Pris pr. person:  kr. 2.950,-  Tillegg for enkeltrom: kr. 600,- 

 

Prisen inkluderer; Busstransport med moderne turbuss til Hønefoss og Vikersund i henhold til program, 2 

overnatting på Comfort Hotel Ringerike på Hønefoss, 2 frokoster, og ordinære billetter til hopprennene på 

lørdag og søndag. 

 

Ordinære billetter gjelder felt A – B – C- D: 

Plasser rundt hesteskoen med god utsikt til 

hoppbakken. Det er også muligheter til å 

oppgradere billetter til VIP på forespørsel til 

oss. Pristillegg fra kr. 800,- på lørdag og fra 

kr. 950,- på søndag. 

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  


