Rally Catalunya 2019
Samla ihop era vänner, kompisar eller respektive till Spanien och upplev ett blandat rally
med asfalt och grus. Salou är den perfekta platsen att få ta del av Spaniens kultur,
restauranger och höstsol. För mer information se faktasidan
Nyhet för i år är att inte flyget ingår i priset. Anledningen att i dagens tider finns det
möjlighet att hitta billiga flyg om man är ute i tid och kan göra resan billigare än att
flyget ingår i priset. Det är också olika möjligheter att resa med bagage eller utan och
det inverkar ibland rätt mycket på priset Och en anledning är också att all bokning,
information och ändringar kommer direkt till er e-mail. Vi kan hjälpa till att ta fram
alternativ för flyg. OBS boka flyg till Barcelona ni måste ha ankomst senast 16.30.
För hemresan kan ni ha ett flyg från 09.00
Program
Onsdag 23 oktober
Ankomst senast 16.30 Barcelona flygplats. Där väntar vår buss att ta oss
dom 90 km till Salou och vårt Hotell Romania där vi checkar in
Torsdag 24 oktober
Vi tittar på shakedown därefter serviceplatsen. Ni som har bokat besök hos
Ford WRC Team besöker vi dom
Fredag 25 oktober
Rallyt startar från Salou vi tittar på 2 - 3 special sträckor
Lördag 26 oktober
Vi tittar på 2 - 3 special sträckor
Söndag 27 oktober
Vi tittar på 2 special sträckor därefter åker vi till målgången i Salou
Måndag 28 oktober
Ankomst Barcelona flygplats 07.45
I priset ingår
Hotell 5 nätter i dubbelrum inkl frukost, rally aktiviteter, bus transporter, Rallytravels
guides, rally info, besöka serviceplatsen, rallypass
Pris 8995: Specialpriser för barn upp till 16 år
Tillägg om så önskas
Enkelrumstillägg 1200: Besök hos Ford WRC Team 450: Avbeställningsskydd 320: I Salou ligger ett av Europas största nöjespark med Ferrari World och vattenland Port
Aventura så varför inte göra en kombination med rally och nöjesparken
Vi arrangerar också dagsturer för rallyt
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