Rally Catalunya fakta 2022
19 oktober – 24 oktober med start, mål och serviceplats i Salou. Det blir 15 gången som vi anordnar resa
till Salou. OBS vi har även dagsturer till Rallyt om ni har bokat eget flyg och hotell
Spanien. Salou ligger 90 km söder ut från Barcelona. Salou har 25 000 invånare men under sommararen
invaderas det av turister från hela världen. Strandpromenaden som är 1,5 km lång så har man havet och
beachen på ena sidan och på andra sidan butiker, restauranger och barer. Specialiteter är fiskrätter som
serveras på fiskrestaurangerna. Temperaturen är omkring 16 - 18 grader kan vara lite kyligt på
morgonen och kvällar.
RALLYT. 2005 var första året som rallyt körs i området av Salou. Rally centrum ligger vid nöjesparken
Port Aventura där även serviceplatsen är, endast 700 meter från vårt hotell. Vi kommer att titta på
shakedown där teamen testar sina bilar före tävlingen. Vi beräknar följa 6 – 7 sträckor på asfalt. Om ni
har bokat ett besök hos Ford WRC Team på serviceplatsen gör vi det på torsdagen
Flyget ingår ej 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 Barcelona ni måste ha ankomst 19 oktober senast 18.00. För hemresan 24
oktober kan ni ha ett flyg från 09.00
BOENDE. Vi bor på Hotel Olympus 4 star i Salou. Det är ett stort semesterhotell med stora rymliga rum
med restaurang, bar och swimmingpool. Det finns restauranger och barer i närområdet. Till centrum 0
m / beach är det 200 m.
BUSS. Vi kommer att använda 1 stycken 45 säters buss.
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 till er en APP med aktuella startlistor, resultatlänk och löpande info. För
avbeställningsregler och om ni vill beställa avbeställningsskydd så finns det på vår hemsida.
Se Rallytravels program och boka online för Rally Catalunya 2022 på www.rallytravels.com

