Rally Ypres

11 - 15 augusti 2021

Ypern Rally är WRC senaste nya rally i mästerskapet. Rallyt har varit Belgiens största rally för många år. Ett
mycket speciellt rally på dom smala och snabba asfaltsvägar som går mycket genom små byar, och mycket på
öppna fält kan vara ett av de tuffaste rallyn i kalender.
Flyget ingår ej 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 Brussel
ni måste ha ankomst 11 augusti senast 17.00. För hemresan kan ni ha ett flyg 15 augusti från 16.30
Ni kan även ha ankomst med egen bil direkt till hotellet

Program:
Onsdag 11 / augusti
Ankomst senast 17.00 Brussels flygplats flygplats. Där vår
buss väntar och tar oss till vårt boende Hotell Vijfwegen i
Rumbeke.
Toresdag 12 / augusti
Vi tittar på shakedown därefter besöker vi serviceplatsen.
Om ni har bokat ett besök hos Ford WRC Team besöker vi
dom
Fredag 13 / augusti
Rallyt startar vi tittar på 2 sträckor
Lördag 14 / augusti
Vi tittar på 2 - 3 sträckor
Söndag 15 / augusti
Vi tittar på 2 sträckor därefter åker vi till Brussels flygplats
ankomst 16.30 för hemresa.

Ingår i resans pris:
Rallytravels transfer tur och retur Brussels flygplats
4 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;







Programmet kan ändras.

Pris:
Dubbelrum: 6995:- SEK / per person
Enkelrum: 8295:- SEK / per person
Besök hos FORD MSPORT WRC TEAM: 400:- SEK / per person

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

