21 januari – 24 januari 2021 Rallyt startar i Gap och målgång i Monte Carlo. Det blir 10 gången som vi
anordnar resa till rallyt.
Helikopter. Vi har använt helikopter dom senaste 5 åren och det är mycket uppskattat. Så under
lördagen tar vi minibussarna till helikopterstället därefter åker ni till en sträcka med helikopter
därefter lunch sedan vidare med helikopter till en ny sträcka
Söndag. Ni kan köpa till helikopter om ni vill åka till sista sträckan (power stage) av rallyt pris 3000:Monte Carlo. Ett fantastiskt ställe att njuta av med dess kultur och sevärdheter. Temperaturen är
omkring 15 - 18 grader. En dag att njuta av Monte Carlo kanske ett besök på bil museum eller bara gå
omkring att njuta av allt. Glöm ej att besöka Café de paris. Naturligt vis kör vi rumt F 1 banan med er
RALLYT. Ceremonistarten är i Monte Carlo Rally torsdagen 21/1 därefter kör bilarna till Gap där rallyt
startar. Rallyt återvänder till Monte Carlo lördag kväll 23/1 och avslutas söndag 24/1 i Monte Carlo
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 Nice ni måste ha ankomst senast 21/1 15.00.
Eftersom vi bor 4 km från flygplatsen kan ni ha ett flyg 25/1 när det passar er

BOENDE. Vi bor i Dinge på ett mycket bra familjehotell. I Nice bor vi i city där det finns restauranger
och barer i närområdet.
BUSS. Vi kommer att använda 3 stycken minibussar.
MAT. Det finns restauranger och bar på hotellet och i närområdet. När vi är ute och tittar på rallyt så
försöker vi att vara på platser där det finns att köpa hamburgare m.m. Det är alltid bra att ha en
ryggsäck med lite förnödenheter i, och en liten hopfällbar stol kan rekommenderas.
Vi har både gäster från Sverige och utlandet och det ger en internationell stämning som är trevligt.
All information ges på svenska, engelska, tyska och franska.
Våra guider är avpassade för varje rally Per Carlsson och Claudia Bidlas är alltid med på våra resor.

När vi har många deltagare har vi bland annat Miriam Walfridsson, Marc Hermes, Mattias Adrielsson
Roger Turesson som guider.
Vi tillhandahåller aktuella startlistor, omstartlistor, och resultatlistor. Vi har sms tjänster så vi får in
aktuella resultat och info från rallyt. Betalning av resan ska vara betald 45 dagar. För
avbeställningsregler om ni vill beställa avbeställningsskydd så finns det på vår hemsida.
Se Rallytravels program och boka online för Rally Monte Carlo 2021 på www.rallytravels.com

