Rally Croatia

21 - 26 april 2021

Missa inte premiären av WRC Rally Croatia. Rallyt körs för 47 gången. Specialsträckorna är snabba men även en del
kurviga partier i det vackra området av Zagreb. Rallytravels har transfer från Zagreb flygplats. Ett alternativ är att ta
lite extra semester och ansluta med egen bil. När ni har anlänt till vårt hotell så tar Rallytravels hand om er för att följa
det första WRC rally i Croatia.

Program:
Onsdag 21/April
Transfer från Zagrebs flygplats till vårat Rallytravels hotell
Princess 4*. Vi har fri transfer under dagen.
Torsdag 22/April
Frukost, shakedown, servicearea, möjlighet att besöka Ford
WRC Team, eftermiddag start av rallyt med super special
stage
Fredag 23/April
Frukost därefter besöka 2 – 3 specialsträckor
Lördag 24/April
Frukost därefter besöka 2 – 3 specialsträckor
Söndag 25/April
Frukost därefter besöka 1 – 2 specialsträckor och den
festliga målgången. Därefter transport till hotellet.
Måndag 26/April
Frukost hemresa
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 Zagreb flygplats
5 nätter i enkelrum eller dubblerum
Frukostbuffé
Transport under rallyt i bekvämlig buss
Publikplatser på specialsträckor som Rallytravels har
rekat före
 Rallytravels Guide
 Rallypass
 Resultat service och rally info;







Pris:
Dubbelrum: 6500:- SEK / per person
Enkelrum: 7500:- SEK / per person
Specialpris för barn upp till 16 år kontakt oss för pris.
Besök hos FORD MSPORT WRC TEAM: 400:- SEK / per person

Covid19 special avbeställningsskyd:
Fri avbokning av Rallytravels resa senast 20 mars 2021.
Betalning av resan senast 21 mars 2021. Skulle
restriktioner komma från Croatia som inte möjligheter
att genomföra rallyt efter 21 mars så betalas 100 % av
resans pris tillbaks.

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

www.rallytravels.com
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Avbeställningsskydd gäller enligt följande: 320:- SEK / per person

