Rally Italia Sardegna 2020
Årets rally har åter Alghero som centralort där också vårt hotell är. Det är ett fantastiskt
ställe för sol och bad och rally. Rina Hotell 4 star ligger 100 meter från havet. Det är
cirka 20 min att gå till Rally HQ, serviceplatsen, centrum och gamla staden.
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 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.
Ett alternativ är att flyga med TUI / Fritidsresor endast flygstol eller med hotell
onsdagen 3 juni till onsdagen 10 juni
Vi har även transfer från Olbia dit kan man flyga med Eurowings
Vi kommer att ha dagsturer till rallyt för er som har en charterresa till Alghero
Program
Onsdag 3 juni
Avgång med flyg från Stockholm, Göteborg, Kastrup, Oslo ankomst till Alghero
eller Olbia
Torsdag 4 juni
Shakedown där WRC Teamen testar sina bilar därefter besök vid serviceplatsen
därefter fri dag. Kvällen tittar vi på SS 1 Super Stage
Fredag 5 juni
Start rallyt vi tittar på 2 - 3 specialsträckor
Lördag 6 juni
Följer vi rallyt med att titta på 2 specialsträckor
Söndag 7 juni
Följer vi rallyt med att titta på 2 specialsträcka och målgången
Måndag 8 juni
Hemresa
I priset ingår följande per person
5 nätter del i dubbelrum inklusive frukost, transfer Alghero flygplats, transporter under
rallyt, rally aktiviteter, rallyinfo, inträdesträckor, Rallytravels guide
Dubbelrum 7695: - per person
Enkelrum 1755: Extra transfer 500: - per person Olbia
Avbeställningsskydd 320: - per person
Besök FORD WRC Team 375: - per person
Dagsturer till rallyt 1500:- per person
Vi har specialpris om exempelvis respektive inte vill följa med under rallydagarna
För mer information se fakta Rally Italia Sardegna 2020 på vår hemsida.

