
Påsken 2015 var det några Västeråsare som hängde med Avesta OK på en 
bussresa till Tjeckien.  Än om vädret var lite kyligt blev det en fantastisk 
vecka med trevliga resenärer, spännande orientering, spännande natur och 
en hel del kulturinslag. VSOK:s Magnus o Catarina Larsson tyckte det var 

så trevligt att de nu vill köra samma koncept igen och då försöka få med 
fler klubbkompisar. Då Larssons undrade om vi var intresserade så var vi 
snabbt med på noterna och då vi samlat på oss en hel del Tjeckien erfaren-
het och kontakter så känns  årets tur ganska enkel att ordna.  
 

Resan kommer att ske tillsammans med AOK, men då vi varit dit 2 år i rad 
så misstänker jag att intresset är lite sämre nu. Än om det blir mestadels 
VSOK:are på bussen är även AOK välkomna att åka med, ev överblivna 
platser kommer vi sedan att bjuda ut till grannklubbar. 

 
Onsdag 23 mars 
Vi startar på onsdag em. Bussen är av mycket hög komfort med gott om plats för 
benen. Varma o kalla drycker, godis mm kommer att finnas ombord. Vi fördriver 
bussåkandet med en del knep, knåp o tävlingar. (Alla som åkt med på våra långa 
resor är förvånade att det fungerat så bra, kolla med någon annan om du tvekar!) 
 

Torsdag 24 mars 
Runt midnatt anländer vi Trelleborg, därifrån avgår färjan. Hytt är bokad till samt-
liga. 
På morgonen kommer vi till Rostock, totalt har vi då 8 timmars körning. På em kom-
mer vi att stanna till och besöka Saxiska Schweiz med sina fantastiska sandstens-
formationer, se bild. 
På kvällen checkar vi in på pensionatet i Kokorinsko, middagen väntar. 
 

Fredag 25 mars 
1:a etappen av 3-dagars orienteringen. Terrängen är en upplevelse bland branta 
sandstensformationer. På vägen hem stannar vi troligen till i ett spännande 
”labyrintområde”.  
 

Lördag 26 mars 
2:a etappen. Efteråt finns möjlighet att besöka slottet där vi bor, kolla naturen ytter-
ligare eller bara ta det lugnt. Kanske vill du orientera mer, träningskarta finns 
ganska nära. Barberque på kvällen. 

Bra komfort på 

bussen och en 

suverän chaufför 

gör resan behaglig. 

Kokorin slott, här 

ska vi inte bo, men 

strax intill. 

Saxiska Schweiz, 

en riktig höjdare! 

Hugo kollar in 

labyrinterna. 

Therezienstadt, ett 

minne för livet! 

I Prag ges historien 

av Marcel, en guide 

med glimten i ögat. 

V ä s t e r å sbör d ig e 

Jessica ger oss en 

t ea te r i n sp i r e r ad 

guidning som även 

fängslar de yngre! 

Nedan är det Hugo 

och Lisa som troll-

binds av Jessica. 

En resa för alla! Och till ett bra pris 

Det här blir 4:e större bussresan inom ett par år 

som jag, Stefan Nyberg, kört tillsammans med Mats 

från Yrkestrafikskolan i Borlänge. Målet är att re-

sorna ska passa en bred grupp av deltagare för en 

rimlig peng. Förutom själva orienterandet försöker vi 

också hitta spännande naturupplevelser och kultu-

rella inslag. Den här gången är också VSOK:s Mag-

nus o Catta Larsson med och håller i taktpinnen. 
 

Kostnad 

Ca 3800:- , lite mindre för barn o ungdomar. I priset 

ingår buss, färjor, hyttplats, 3 nätter på pensionat, 2 

nätter vandrarhem, 5 frukost, 1 lunch, 2 middag, 

kaffe, korv o bröd på bussen.  

Vill man ha 2-bädds hytt eller ”privatrum” på vand-

rarhemmet försöker vi tillgodose även det. I priset 

ingår ej startavgifter, inträden, samt övriga måltider. 
 

Anmälan o info 

Till Larssons i VSOK , Magnus 073-070 24 07, Catta 

070-744 62 06, enhagen10@gmail.com 

eller till Stefan i AOK 070-786 50 90 

stefan@avestadigitaltv.se 

Först till kvarn gäller, från 15 januari släpper  vi res-

terande platser till grannklubbar. Mer detaljerat pro-

gram finns för den som önskar. 
 

Varmt välkomna! 

Vi kommer att delta 

i en 3-dagars orien-

tering. De som var 

med 2015 kommer 

att känna igen sig. 

Mer kuperat än 

hemma! 

 

Söndag 27 mars 
Vi checkar ut på morgonen och fortsätter till 
3:e etappen.  Efter tävlingen åker vi direkt till 
Therezienstadt, ett fångläger som användes 
under kriget. Vi kommer att bli guidade av vår 
svensktalande guide Marcel, Tjeckiens bästa 
guide!? På kvällen checkar vi in på vandrar-
hemmet i Prag. 
 

Måndag 28 mars 
På morgonen hänger de som vill med på en 
guidad tur. Vi tar bussen och Marcel guidar oss 
till Pragborgen, sedan kommer vi att gå med 
honom ner över Karlsbron och in i centrum där 
vi blir lämnade. I Prag är det full kommers med 
påskmarknad på gator och torg, även butiker-
na har öppet. På kvällen är målet att käka mid-
dag tillsammans. 
 

Tisdag 29 mars 
På morgonen reser vi vidare mot Berlin, dit 
kommer vin vid lunchtid. Där väntar Jessica, 
vår svensktalande guide och Berlins bästa? 
(kommer från Västerås). Hon promenerar och 
berättar för oss om Berlin, Hitler, kriget, muren 
osv. Vid 18-tiden fortsätter vi norrut till Ro-
stock och vid 23-tiden lägger färjan ut. Hytt-
plats till alla. 
 

Onsdag 30 mars 
Tidigt kommer vi till Trelleborg, ett lunchstopp 
på vägen och sedan är vi hemma vid 14-15 
tiden. 

 


