Rally Tyskland 2019
Upplev ett rally på asfalt och betong. Specialsträckor som går bland vinrankor och på en
av WRC rallyts mest spektakulära plats som den amerikanska militärbasen Baumholder.
Vi bor på en vingård där man får känslan av att vara mitt i Moseldalens höjdpunkt.
För mer information se faktainformation om Rally Tyskland på vår hemsida.
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 Luxemburg ni måste ha ankomst senast
16.30. För hemresan kan ni ha ett flyg från 15.30
Program
Onsdag 21 augusti
Ankomst senast 17.00 till Luxemburg flygplats.
Där väntar vår buss att ta oss dom 45 km till Franziskus Hof där vi checkar in.
Hotellet ligger 1 mil utanför Trier vid Moseldalen
Torsdag 22 augusti
Vi börjar med att titta på shakedown där WRC teamen testar sina bilar.
Därefter besöker vi serviceplatsen
Kvällen tittar vi på den festliga ceremoni starten
Fredag 23 augusti
Vi tittar på 2 special sträckor
Lördag 24 augusti
Vi tittar på 3 special sträckor
Söndag 25 augusti
Vi tittar på 2 special sträckor. Ankomst 14.30 till Luxemburg flygplats för
hemresan
I priset ingår följande per person
Hotell 4 nätter del i dubbelrum inkl. frukost, buss, Rallytravels guides, rally aktiviteter,
inträde special sträckor, besöka serviceplatsen och rally info
Pris 6595: Tillägg om så önskas
Enkelrumstillägg 1300: Ford WRC Team 450: Avbeställningsskydd 320: -

Rallytravels Sweden AB Skoglösavägen 187 291 93 Önnestad-Sweden
Mobil: +46 (0) 708 802 335
E-mail: info@rallytravels.com
Website: www.rallytravels.com

