
OBERHOF
VM I SKISKYTING

09. – 12. februar 2023



Våre fantastiske skiskyttere skal forsvare Norges ære i løypene rundt
Oberhof, og vi er selvfølgelig tilstede for å heie dem frem! 

Oberhof har siden 1800-tallet vært kjent for sin rene fjelluft, turstier i 
skogen og som et kursted, men er nå bedre kjent som et fantastisk flott tysk 
vintersportsenter, spesielt for skiskyting. 
Dypt inne i Thüringen-skogen finner man denne lille, tradisjonelle landsbyen 
som kun teller 1600 fastboende innbyggere. Her er det en hovedgate med 
små gjestehus og kafeer, flankert av søte, små skiferhus, seende nøyaktig ut 
som det gjorde for 100 år siden. Innbyggerne her er gjestfrie og tar i mot 
sine gjester med åpne armer og vi kan derfor love en helt spesiell stemning
når titusener av skiskytterfans inntar byen for VM i skiskyting!

OBERHOF



VÅRE EGNE FLY

Pakkeprisen inkluderer charterfly tur/retur!

KOMENT har chartret fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen 
til Erfurt slik at reisen skal bli enklest og kortest mulig.

Vi ordner selvsagt tilknytning fra andre destinasjoner i
Norge ved behov.



Våre hoteller

Vi har valgt ut gode 4* hoteller i den nærmeste større byen Erfurt.

Fra hotellene ordner vi selvfølgelig transport til og fra
skiskytterstadion hver dag i forbindelse med konkurransene, og vi 
arrangerer som vanlig vårt berømte Norsk Hus, med god mat og
drikke, underholdning og besøk fra utøvere og støtteapparat.

Skulle noen ha ønske om forhåndsbooking av møterom, 
restauranter eller aktiviteter skreddersyr vi gjerne dette for dere.



NORSK HUS
I samarbeid med Norges Skiskytterforbund, 
arrangerer KOMENT sitt unike Norsk Hus. 
Her får du en enestående opplevelse!

Vi inviterer til fest! Vi serverer en bedre
middag, og har med oss ett band som
sørger for god musikk fra scenen. Vi får
besøk av utøvere og støtteapparat og i
tillegg vil vår dyktige konferansier lose oss
gjennom kvelden.

Dette kan du kun oppleve sammen med 
KOMENT! 

Her garanterer vi god stemming!



FORELØPIG PROGRAM

Torsdag 9. feb Fredag 10. feb Lørdag 11. feb Søndag 12. feb

Avreise fra Oslo med charterfly
Frokost på hotellet Frokost på hotellet

Frokost og utsjekk fra hotellet

Ankomst Erfurt
Transfer til hotellet

Avreise til Oberhof
Avreise til Oberhof Avreise til Oberhof

Ingen konkurranser 14:30 Sprint kvinner 14:30 Sprint menn
13:25
15:30

Jaktstart kvinner
Jaktstart menn 

Ankomst hotellet og innsjekk 
Retur til hotellet Retur til hotellet

Transfer til Erfurt 
Avreise med charterfly til Oslo

Kvelden på egenhånd Kvelden på egenhånd
NORSK HUS
Felles bankettmiddag Ankomst Oslo

Med forbehold om endring i oppsatte program



PRISER
PAKKEPRIS PER PERSON I DOBBELTROM 17.500,-
TILLEGG PER PERSON I ENKELTROM 2.000,-

Prisen inkluderer:

➢ Charterfly tur/retur Oslo-Erfurt, inkludert flyskatter
➢ Transport flyplass-hotell t/r
➢ Overnatting i tre netter på 4* hotell, inkludert frokost
➢ Transport hotell-stadion t/r hver dag
➢ Standardbillett til konkurransene fredag, lørdag og søndag
➢ Norsk Hus inkludert middag og underholdning

Mot tillegg:

➢ Tilslutning fra andre byer i Norge. Be om tilbud
➢ VIP billetter
➢ Måltider utover nevnt i program

KOMENT booker aktiviteter, møterom, annen transport, måltider etc. hvis ønskelig.

For spørsmål; ta kontakt med Hroar Stjernen, 
hroar@koment.no, eller mobil 909 81 878

mailto:hroar@koment.no


BETALINGS- OG AVBESTILLINGSBETINGELSER

Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med nedenstående vilkår og betingelser. 
En eventuell bekreftelse av mottatt tilbud er en aksept og enighet av disse, og de vil til enhver tid være gjeldene for reservasjonen. 
Se for øvrig Sentrale rettigheter etter Pakkereiseloven: Pakkereise, skjema 01 B.htm. 

BINDENDE BESTILLING:
Bestillingen må gjøres skriftlig, primært per e-post.
Bestillingen er bindende for begge parter så snart den er bekreftet av oss, primært per e-post. Bekreftelsen kan også skje per post hvis du ikke har 
tilgang til e-post.

BETALINGSBETINGELSER:
Hvis ikke annet oppgis gjelder følgende betalingsbetingelser:
Depositumfaktura på 30% med forfall 10 dager etter bestilling. Depositum refunderes ikke ved kansellering. 
Restfaktura på 70% med forfall 90 dager før avreise. 
Ved bestilling mindre enn 90 dager før avreise, må hele fakturaen betales umiddelbart.

AVBESTILLING MOT GEBYR
Ved avbestilling etter mottatt depositum: Ingen refusjon av depositum på 30 %
Ved avbestilling mindre enn 90 dager før avreise: Ingen refusjon

Dersom en reisende uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise p.g.a. manglende billetter, 
pass eller andre dokumenter, belastes reisen i sin helhet. For øvrig henvises til Pakkereiseloven kpt. 4.

Pakkereise, skjema 01 B.htm
https://lovdata.no/NL/lov/2018-06-15-32/§21


NAVN
Vi trenger fullt navn (som skrevet i passet) på alle deltakere senest en måned før avreise.
Etter billettering tilkommer gebyr for navnendring dersom flyselskapet godtar endringen. Se for øvrig Pakkereiseloven §18.

ENDRING AV PRIS
Det tas forbehold om endring av pris som følge av valutakurser, fly- og transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre 
over iht Pakkereiseloven.

GENERELLE VILKÅR
KOMENT har ansvar for at elementene i pakken gjennomføres som planlagt.
KOMENT har dog ikke ansvar for forsinkelser, mangler og uforutsette hendelser som måtte oppstå og som KOMENT ikke kan påvirke, eksempelvis som 
følge av vær- og føreforhold, arrangementsmessige forhold mv.
Den reisende har selv ansvar for å tegne nødvendige forsikringer/avbestillingsbeskyttelse og sette seg inn i eventuelle visum- og vaksinebestemmelser.

Våre reiser gjennomføres etter Lov om Pakkereiser pr. 1.juli 2018 (Pakkereiseloven) og Reisegarantifondet (RGF).
Ved en eventuell tvistesak kan kunde henvende seg til Pakkereisenemda.

KOMENT AS tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før bekreftet bestilling.

https://lovdata.no/NL/lov/2018-06-15-32/§18
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32?q=pakkereiseloven
https://reisegarantifondet.no/
https://reiselivsforum.no/web/klageinformasjon/pakkereise/

