
Hotel Nordic 
Center Planica 
bliver basen for 
træningslejr/ 
sommerturen 
2017. Turen går 
igen til Sloveni-
en og denne 
gang til grænse-
området der lig-
ger op til Østrig 
og Italien   
Planica er hovedcenter for 
skihop i Slovenien og fra 
vores hotel har vi udover 
alpetoppe også udsigt til 
hopbakkerne.  Hotellet 
har 70 sengepladser  ho-
telstandard og 50 senge i 
4 personers rum med kø-
jesenge. 
Vi skal træne på kort i 
både Slovenien, Italien og 
Østrig - køretid frem til 
terrænerne er op til 1:30 
minutter, men så passerer 
vi også badesøen i Bled, 
når vi kører længst. 
Der er bare små 25 minut-
ters kørsel frem til foden 
af Triglav og et fantastisk 
vandreområde.  
 
Planica ligger mindre end 
45 minutters kørsel fra 
lufthavnen v Ljubljana . 
Øvrige lufthavne i nærhe-
den: 
Salzburg, Venedig, Trie-
ste, Klagenfurt, Wien 
 

 
 

Slovenien O Tour 2017 

Vi har reserveret 

plads til 70 personer 

indtil videre. Der er 

mulighed for at vælge 

mellem 2 kvaliteter  

Hotel 2-3 sengs rum 

Sportshotel 2 køje-

senge pr rum = 4 

OO Cup ligger i uge 

24.-28 juli altså en 

uge senere end vi 

afslutter campen 

Oocup.com 

Info om turen på  

http://www.nc-

planica.si 

www.tnp.si/

national_park/  

 

 

9. til 15. juli 

Turarrangører: 
Sandra og Bo  
bosimfif@gmail.com 
 
+45 22 20 73 85 
+45 22 48 92 68 
 

 

 

 Der vil hver dag væ-
re 1-2 orienteringstil-
bud 

 Træning vil typisk 
foregå tidlig formid-
dag 

  Aftensmad fælles 
hver aften - tid afta-
ler vi på stedet 

 Der er masser af faci-
liteter for at dyrke 
boldspil og anden 
sport på stedet 

 Perfekte forhold for 
MTB;   

 Pris incl. Halvpensi-
on (fuldpension er 
muligt for 5 Euro 
mere pr. dag) vil 
være ca 330Euro pr. 
person for hotel; 
børn under 12 år ca. 
250 Euro og helt små 
børn i forældres seng 
etc gratis. 

 Pris for Sportshotel 
kvalitet ca. 260 Euro 

 Møntfoden er Euro 

 Rigtig mange taler 
både tysk, engelsk, 
og italiensk (såvel 
som kroatisk) 

 Vandet kan drikkes 
og frugt/grønsager er 
lige til at spise 

 Med dansk bil skal 
du købe vignette for 
motorvejskørsel 
Vandet i badesøerne 
er lækkert og rent 

 Regntøj og superun-
dertøj er en del af 
udstyret når du vil i 
alperne 

 Det er billigt at gå 
ud at spise—øllet 

koster det samme 
som sodavand. 
Kranska Gora har et 
hav at spisesteder 

 Du kan betale med 
mastercard/visa langt 
de fleste steder 

 Husk dit eget kom-
pas, SI brik, fløjte, o-
sko, løbetøj, oplader 
til dit og dat 

 Ljubljana har et 
kæmpe indkøbsom-
råde 

 Invitationen til turen 
går ud til medlemmer 
af FIF Orientering, 
og orienteringsven-
ner fra ind og udland. 

 Pladserne bookes 
efter først til mølle 
princippet 

 Hvis du ikke er sik-
ker på at kunne få fri 
til denne fantastiske 
tur, så book dig på 
sportshotel standard  
- tilmelding på hotel 
er bindende fra 
01.04.2017 

 Tilmelding sker ved 
mail til   

 bosimfif@gmail.com 

 Der vil blive oprettet 
Facebookside for 
turen 

Facts og praktisk: 

Simonsen Rejser præsenterer  



 

Lidt om orientering og 
NC Planica 


