
                                                                                         

VÄRLDSCUPEN 2022   

SKIDSKYTTE FEST I RUHPOLDING Bayern, Tyskland  7 dagar   

Hovslätts Bussresor AB 
För bokning www.hovslattsbussresor.se och information  tfn  036-31 02 60     

Följ med till skidskyttets Mecca Ruhpolding och upplev den otroliga stämningen när världens 
bästa skidskyttar gör upp om viktiga världscuppoäng. Tävlingsveckan i Ruhpolding bjuder på 
fest både i och utanför skidspåren med många svenska stjärnor i de sportsliga huvudrollerna. 
Ett unikt tillfälle att uppleva hur en hel bygd bjuder upp och skapar en atmosfär som man 
nästan aldrig kan hitta någon annanstans. 
 
Dag 1. Hovslätt-Hof 100 mil. 
Avresa 05.00 från Hovslätts Bussresor, 
Hammarvägen 130 Hovslätt, här kan ni som vill parkera bilen. 
Vi åker till Helsingborg för att färja över till Helsingör. 
Sedan har vi två timmar i Danmark. 
Vi tar 11,15 -färjan från Gedser till Rostock. 
Från Rostock tar det ca fem timmar till Hof, där vi övernattar    
 
Dag 2. Hof-Ruhpolding 40 mil. 
Efter frukost åker vi vidare till Ruhpolding och den första 
tävlingsdagen. När tävlingen är över fortsätter vi till vårt hotell i 
Holiday Inn Express - Rosenheim,som ligger ca fyra mil från 
Ruhpolding  
  
Dag 3-4-5. 
Efter frukost tar man tåget från Rosenheim till Ruhpolding och 
sedan vidare med shuttle till tävlingsområdet för att följa 
dramatiken. 
Här väljer man själv när man vill åka och hur länge man stannar 
för att se på tävlingarna. 
  
Dag 6 
Efter frukost går bussen till tävlingsområdet och när tävlingen är 
över inleder vi returresan hem till Sverige igen med en kortare 
etapp till Hof, ca 40 mil för övernattning. 
  
Dag 7 Hof-Hovslätt 100 mil 
Efter frukost reser vi mot Sverige igen via Rostock-Gedser och 
Helsingör-Helsingborg.  
Vi räknar med att vara hemma igen ca 22:00. 
  
Förutsättning för resans avgång är minst 24 bokningar 
Resan är bokningsbar tom 29 november  2021  
150:- rabatt om resan bokas innan den 5 okt 2021 
 

Holiday Inn Express - Rosenheim, an IHG Hotel     

Giessereistrasse 2 · 83022 Rosenheim 

+49 8031 61747 

 

 
 

År 2022  

Datum 

11/1   -   17/1  

Pris 6,550 

Ingår  
Bussresa 
vägskatt 
färjor  
6 nätter del i dubbelrum  
6 frukost  
Fri bilparkering i Hovslätt 
under resan 
 
Tillkommer:  
Tågbiljetten till arenan  
Entré tävlingsbiljett  
Bokar ni själva. 
 
Holiday Inn Express 
- Rosenheim, an IHG 
Hotel     
Giessereistrasse 2 · 83022 
Rosenheim 
+49 8031 61747 
 
Valuta:  Euro, Pass, 
Covidpass/intyg  
Munskydd kan behövas. 


