Acropolis Rally

08 - 13 september 2021

Acropolis Rally är ett av de största rally i historien och är nu tillbaks igen. Rallyt bas är Lamina 200 km
från Aten. Vårt hotell ligger i Eptalofos 60 km från Lamina. 2 etapper går i området av vårt hotell och 1
etapp området av Lamina. Efter målgången söndag middag åker vi till Aten och checkar in på hotell och
då finns det tillfälle att utforska Aten innan hemresan måndag. Ett alternativ att ni tar ett par extra dagar i
Aten. Ett perfekt tillfälle att samla ihop gänget eller er respektive att ta lite semester med ett av WRC
legendariska rally.

Program:
Onsdag 08/september
Avgång med flyg från Stockholm, Göteborg, Kastrup, Oslo
ankomst till Aten. 15.00 avgår vår buss till Eptalofos och vårt
hotell.
Torsdag 09/september
Shakedown där WRC Teamen testar sina bilar därefter
besök vid serviceplatsen
Fredag 10/september
Start rallyt vi tittar på 2 specialsträckor till 3 specialsträckor
Lördag 11/september
Följer vi rallyt med att titta på 2 specialsträckor
Söndag 12/september
Följer vi rallyt med att titta på 2 specialsträckor. Därefter
åker vi till Aten
Måndag 13/september
Avgång till Atens flygplats
Programmet kan ändras.
Kontakta oss om ni vill ha hjälp med att hitta flyg
som passar er.

Ingår i resans pris:






Rallytravels transfer tur och retur Atens flygplats
5 nätter i enkelrum eller dubblerum
Frukostbuffé
Transport under rallyt i bekvämlig buss eller mini vans
Publikplatser på specialsträckor som Rallytravels har
rekat före
 Rallytravels Guide
 Rallypass
 Resultat service och rally info;

Pris:
Dubbelrum: 6925:- SEK / per person
Enkelrum: 8575:- SEK / per person
Flyget ingår inte i priset kontakta oss om ni vill ha hjälp att boka
flyg
Ni måste ha ankomst onsdag 8 september senast 15.00.
Avgång måndag 13 september efter 08.00

Avbeställning upp till 30 dagar före resans startar betalas 85 % av
resan tillbaks.
Avbeställning 29 - 15 dagar före resans startar betalas 70 % av
resan tillbaks.
Avbeställning 14 dagar – 48 timmar före resans startar betalas
50 % av resan tillbaks.
Avbeställning 47 timmar före resans startar ingen återbetalning.
Avbeställningsskydd kan aldrig åter betalas tillbaks.
Avbeställningsskydd måste bokas senast 14 dagar efter resan är
beställd.

Rallytravels Sweden AB
Skoglösavägen 187 I 29193 Önnestad - Sweden
Kontakt: Per Carlsson
Tel.: +46 (0) 70 880 23 35 I Mail: info@rallytravels.com
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Avbeställningsskydd gäller enligt följande: 320:- SEK / per person

www.rallytravels.com

