Rally Monte Carlo 2019
Upplev Rally Monte Carlo 2019 på en hög nivå med minibuss och helikopter. Vi bor dom
2 första nätterna på ett typiskt franskt enkelt familjehotell. Därefter åker vi ner till Monte
Carlo och bor på det fantastiska Le Meridien Beach Plaza hotell där det är gångavstånd
till alla sevärdheterna i Monte Carlo. En mycket trevlig upplevelse med rallyt och komma
till Monte Carlo glansen och få uppleva F 1 banan live och för lite försommarvärme
Vi kommer endast att ta med 21 gäster
Program
Torsdag 24 januari
Flyg från Arlanda, Göteborg, Oslo och Kastrup till Nice ankomst senast 16.00. Där
väntar våra minibussar att ta oss till Hotell Saint-Michel i Digne-les-Bains Hof
där vi checkar in. Resan tar cirka 2 ½ timma
Fredag 25 januari
Vi följer rallyt med våra minibussar och tittar på 2 special sträckor och besöker servicen
platsen
Lördag 26 januari
Vi följer rallyt med helikopter vi kommer se 2 special sträckor lunch ingår. Därefter åker
vi i minibussarna cirka 3 timmar till Monte Carlo och checkar in på Beach Plaza Hotel
Söndag 27 januari
Fri dag det finns möjlighet att se starten nere vid hamnen från 07.30. Prisceremonin är
15.00 vid palatset
Det finns tillfälle att se 1 special sträcka ( power stage ) med helikopter söndag avgång
från Monte Carlo helikopterplatta
Priset är 3000: - per person måste bokas med er bokning
Måndag 28 januari
Hemresa från Nice flygplats
I priset ingår följande per person
OBS flyg ingår inte. Vi kan hjälpa till med flygbokning till er
4 nätter i dubbelrum inklusive frukost, alla transporter, helikopter och lunch lördag,
besök hos M-Sport Ford WRC Team, Rallytravels guide och Rally Monte Carlo souvenir
Pris 13250: Enkelrumstillägg 2550: Avbeställningsskydd 320: - Se mer info på vår hemsida
Rallytravels Sweden AB Skoglösavägen 187 291 93 Önnestad-Sweden
Mobil: +46 (0) 708 802 335
E-mail: info@rallytravels.com
Website: www.rallytravels.com

