VIP Rally De Portugal 2020
Se faktasidan om Rally Portugal 2020.
Vi kommer att ha speciella VIP platser i anslutning till specialsträckorna. Där
ingår lunch fri dryck, läktare, storbilds-TV och toaletter
Rally Portugal är ett av de största rallyn i historien av WRC. Det är en otrolig folkfest i
dagarna 4 stora rallyt. Rallyt utgår från Porto. Vi bor i Braga 45 km från Porto
Hotell Ibis i Braga är vårt hotell. Braga är en mycket gemytlig stad där det finns många
restauranger och barer och vi har nära till specialsträckor och serviceplatsen i Porto. Ett
perfekt tillfälle att samla ihop gänget eller respektive att möta sommaren och att ta lite
semester med ett av WRC legendariska rally.
Flyget ingår inte 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
Ni måste ha ankomst 20 maj senast 18.00. Avgång 25 maj tidigast 09.15
Onsdag 20 maj
Avgång med flyg från Stockholm, Göteborg, Kastrup, Oslo ankomst till
Porto senast 18.00 Därefter avgår vår buss till Braga och vårt hotell
Torsdag 21 maj
Shakedown där WRC Teamen testar sina bilar därefter besök vid serviceplatsen
Fredag 22 maj
Start rallyt vi tittar på 2 specialsträckor VIP och lunch ingår
Lördag 23 maj
Följer vi rallyt med att titta på 2 specialsträckor VIP och lunch ingår
Söndag 24 maj
Följer vi rallyt med att titta på 2 specialsträckor VIP och lunch ingår
Måndag 25 maj
08.00 bussen ankomst Porto flygplats
I priset ingår följande
5 nätter del i dubbelrum inkl. frukost, transferflygplats, transporter, rally aktiviteter,
rallyinfo, inträde sträckor, VIP anslutning specialsträckorna inklusive lunch
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