Safari Rallyt 20 - 28 juni 2022
Upplevelse av natur, kultur, djur och rally vad mer kan man begära. Samla ihop era
vänner, kompisar eller respektive till en resa över det normala. Programmet är gjort
enbart med rally aktiviteter skulle ni vilja komplettera med egna aktiviteter går det bra
antingen före eller efter rallyt. Flyg ingår inte i priset alla stora bolag flyger till Nairobi.
Program:
Måndag 20 juni
Ankomst Nairobi transfer till The Alps Hotel Nakuru, 09:00
morgon www.thealpshotelnakuru.com
Tisdag 21 juni
Tillfälle för egna aktiviteter exempelvis besöka Lake Nakuru
nationalpark med alla vilda djuren
Onsdag 22 juni
Shakedown, service park och besök hos Ford WRC Team
Rest av dagen fri
Torsdag 23 juni
Relax morgon och eftermiddag ceremonistart
Fredag 24 juni – Söndag 26 juni
Transport till 3 specialsträckor per dag, serviceplatsen och
vi avslutar med målgången söndag
Måndag 27 juni
Relax med sol och bad, tillfälle för egen aktivitet
Tisdag 28 juni
Hemresa

Ingår i resans pris:
 Rallytravels transfer tur och retur Nairobi flygplats inom
vår transfertid









8 nätter i enkelrum eller dubblerum
Frukost och middagar
Transport under rallyt i bekvämlig buss
besök hos Ford WRC Team
Rallytravels Guide
Rallypass
Resultat service och rally info - Rallytravels app

Programmet kan ändras.
Kontakta oss om ni vill ha hjälp med att hitta flyg
som passar er.

Price: SEK 12 500:- /person i dubblerum
Price: SEK 15 100:- /person i enkelrum

Avbeställningsskydd gäller enligt följande: 320:- 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.
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Pris:

Rallytravels Sweden AB
Skoglösavägen 187 I 29193 Önnestad - Sweden
Contact: Per Carlsson
Tel.: +46 (0) 708 802 335 I Mail: info@rallytravels.com

www.rallytravels.com

