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Druga edycja Mistrzostw Świata w Nordic Walking będzie 
jednym z ważniejszych wydarzeń we wschodniej Bawarii. 
Impreza w poprzednim roku zgromadziła prawie 2000 
uczestników, bieg zaliczany jest do największych imprez 
sportowo- rekreacyjnych w regionie. Impreza dla całej 
rodziny!   

   
Zakwaterowanie: 
Hotel Am See (www.hotel-schiessl.de). Ten komfortowy, 
rodzinny hotel położony jest 10 km od miejscowości Roding, 
w której odbywać się będą zawody, bezpośrednio nad 
jeziorem. Pokoje 2- (łóżka małżeńskie) i 3- osobowe z 
łazienkami. Wszystkie pokoje z prysznicem/WC, balkonem i 
TV- Sat, większość z widokiem na jezioro. W hotelu znajduje 
się przytulna restauracja, salon i piękny taras z widokiem na 
jezioro. Dodatkowo kryty basen, sauna, solarium.  
 
 
 
Ramowy program: 

 
23.05.2014 (piątek) 
Wyjazd z Osielska w godz. nocnych (ok. godz. 24:00), 
przejazd przez Czechy do Niemiec. Przyjazd do Roding, 
Zakwaterowanie. Wieczorem udział w ceremonii otwarcia 
Mistrzostw Świata. Dla chętnych udział w Lasagne Party. 
Nocleg. 
 
24.05.2014 (sobota) 
Śniadanie. Udział w zawodach. Szlak pieszy rozpoczyna się 
na parkingu Mühlbauer AG i prowadzi przez pobliski las.  
Trasa składa się z trzech rund na dystansie 6,25 km i 2,2 km. 
Wieczorem Ceremonia Rozdania Nagród. Powrót do hotelu, 
nocleg. 
 
25.05.2014 (niedziela) 
Śniadanie. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Osielska w godz. 
wieczornych (ok. godz. 22:00). 
 
 
 
W cenie: 
- przejazd autokarem (wyjazd z Osielska), 
- zakwaterowanie (2 noclegi, pokoje 2-, 3- osobowe z 
łazienkami),  
-wyżywienie (2 śniadania w ramach pobytu w hotelu; posiłki i 
przekąski w ramach opłaty za udział w Mistrzostwach),  
- ubezpieczenie KL i NNW. 

UWAGI: 
Rejestracja na Mistrzostwa i opłata wpisowa we własnym 
zakresie online. Późna rejestracja możliwa jest również w 
dniu imprezy do godz. 8:00. W tym przypadku obowiązuje 
dopłata + 5 EUR.  
Opłaty wpisowe (za osobę): Mistrzostwa Świata 
Półmaraton 36 EUR (T-shirt, 2x voucher na posiłek, medal, 
certyfikat on-line, przekąski w trakcie i po biegu, czas 
mierzony w oparciu o chip).  
 

 
 

 
 

 
 

 
 


