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Urval av

Orienteringsresor 2022!
Nytt år och förhoppningsvis nya möjligheter att resa, springa och njuta av oriente-
ring som det var innan pandemin. Nu är vi mitt uppe i tredjevågen men vi hoppas 
att det klingar av längre fram under vintern.
Vi på PWT Travel kämpar vidare och planerar nya resor under 2022. Här nedan ser ni 
ett axplock av de resor vi planerar för under 2022. Det är en hel del nya resmål som 
är intressanta och annorlunda men ändå bjuder på trevlig orientering och natur.

202215-22 mars (tävlingar 16-20 mars)
Cyprus International Orienteering Festival
Lämna vintern i Sverige och ta en vecka i solen och värmen på 
Cypern i mitten av mars. För andra gången arrangeras Cyperns In-
ternationella orienterings festival. Det består av fyra skogsetapper 
och en avslutande sprint. Enklaste sättet att resa till Cypern är med 
direkt flyg med Norwegian från Stockholm till Larnaca. Utresa tisdag 
och tävlingarna börjar onsdag och avslutas söndag. Måndagen 
utflykt eller stranden/poolen. 

29 april – 3 maj (förlängningsresan 29 april -5 maj)
Irländska Mästerskapen i Killarney
Under våren hoppas vi att restriktionerna har lättat och att
det är enklare att resa och umgås. Därför erbjuder vi en
fantastisk häftig resa till ett av Irlands största turistområden
Killarney med bedårande landskap och häftig stad.
Utresa från från Stockholm/Köpenhamn på kvällen den 28 april till 
Dublin.
Tävlingarna börjar med sprint 29 april och fortsätter med
medeldistans, klassisk och stafett. På måndagen går bussarna till-
baka till Dublin där det går ett kvällsflyg tillbaka till Sverige. Annars 
finns ett alternativ med förlängning med 3 dagar där vi reser vidare 
till Nordirland och två nätter i Belfast med sightseeing och oriente-
ring.

Årets arrangemang genomförs i Sydtyrolen med 
kända skidorten Toblach som centralort. Förutom 
tävlingarna så erbjuder vi en dags häftig vandring i 
alperna runt Toblach. Vi kommer lägga ut mera om 
resan och tävlingarna under vintern.

26-30 juni
EFOL (European Foresters Orienteering Championschip)
Detta mästerskap har PWT rest till många gånger. En liten tävling 
med stort engagemang med invigningsmarscher, häftiga prisutdel-
ningar och bankett. För 28:e gången genomförs denna tävling.
Kravet för att delta är att man 
- Arbetar eller har arbetat inom skogsnäringen
- Familjen/släkten har skogsfastighet  
- Klasser finns från 10 - 85 år så hela familjen kan/få delta
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9 – 17 Juli
WMOC Italien 2022
Välkommen att följa med PWT Travel till 2022 års Veteran VM i 
orientering. Staden Viesta på Garganohalvön (sporren) vid Adria-
tiska havet bjuder in oss till en härlig sommarvecka 2022.
Vår standardresa är med flyg till Rom som erbjuder många för-
bindelser med Skandinavien. Från Rom reser vi vidare med buss 
till Viesta. Vi erbjuder även endast boende/service under veckan 
där man själv ansvarar för resan till Italien.
Orienteringsmässigt så erbjuds utmanande skogsorientering i 
Forestra Umbrias intressanta “sagoskogar”. Sprinten genomförs i 
de klassiska Italienska gränderna i små byar.

16 - 20 juli
Albanien-Nordmakedonien  
(förlängning på WMOC resan til Italien)

WMOC-resan kan förlängas till Tirana i Albanien och Prielp i 
Nordmakedonien där vi under 2 dagar springer orientering 
vandra i populära nationalparken Pelister och avslutar sista 
kvällen med en Makedonsk afton med sång, dans och god mat.

Vecka 44
Höstlov!
Ett fantastiskt all inclusive koncept med resa, boende, mat, 
transporter och tävlingar i ett paket. Helt perfekt för familjen 
att tillbringa höstlovet med rolig utmanande orientering, sol 
och värme och hög standard på hotell och mat.
Reseförslag läggs ut på hemsidan så snart det finns klart. 
Men redan nu kan ni räkna med att det blir en resa till dessa 
tävlingar.

PWT kommer erbjuda fler resor till 
orienteringstävlingar under 2022 om 
möjligheten ges. Ta för vana att besök 
hemsidan www.pwttravel.se


