Rally Sardinen fakta 2022
Nyhet INFO Vi har även transfer från Olbia dit kan man flyga med Eurowings

1 - 6 juni med start, mål och serviceplats i Alghero. Det blir 7 gången som vi anordnar resa till
Sardinen.
Sardinen. Alghero från 1000-talet
med 44000 invånare ligger vid
medelhavet och är en mycket fin
stad med all dess kultur. Speciellt
den gamla staden är värt besök
där man kan smaka på alla
skaldjursrätter och ostar som är
specialiteter i Alghero.
Sandstränderna är mycket finna
så det finns mycket tillfälle till sol och bad eller bara sätta sig och njuta vid något uteställe.
Temperaturen är omkring 22 – 25 grader.
RALLYT. 2021 var resan inställd av Covid-19 2019 tittade vi på shakedown och 7 specialsträckor och
serviceplatsen (som ligger nere vid havet vid gamla staden. Vi planerar att göra detsamma i år också.
Fördelen att vara ute och titta är att det inte är så mycket publik ute och som vi normalt är vana med
vid ett WRC rally. Det är ett mycket bra rally att titta på man ser bilarna länge. Rallyt är mycket
krävande för besättningen. När vi är ute under rallydagarna får man tillfälle att se mycket av
Sardinens natur och kultur.
Flyg. Det ingår ej flyg i resans pris. Priset varierar mycket till Sardinen så för att man ska få ett så bra
pris som möjligt på totala resan så är det bäst att boka flyget separat. Ni kan boka flyget själva till
Alghero flygplatsen ligger 7 km från hotellet fri transfer till hotellet 1 – 6 juni. OBS vi har även
transfer från Olbia dit kan man flyga med Eurowings 1 – 6 juni. Det är 10 mil till Algero
det kostar 500: - per person fram och tillbaka. Viktigt att boka flyg snarast. Ryan Air
flyger till Alghero

Tui , Ving flyger onsdag 1 juni till onsdagen 8 juni till Alghero och då kan man köpa flygstol det är ett
bra alternativ pris cirka 4500:- per person då kan ni ha 2 extra nätter på hotellet för 1150:- per
person och njuta av sommarvärmen ett par dagar extra.
BOENDE. Vi bor på Soledo Hotel 4 star (nytt för i år) i Alghero. Hotellet ligger 10 min gångväg via
strandpromenaden till centrum, gamla staden och serviceplatsen. 20 meter till havet och
sandstranden. Hotellet har restaurang, bar, internet och swimmingpool. Supermarket 200 meter från
hotellet

BUSS. Vi kommer att använda 2 stycken 25 säters bussar. Bussbolaget som vi använder har mycket
hög kvalitet på bussarna. En mycket stor fördel är att ägaren är rallyåkare, så det som de inte vet om
rallyt på Sardinen är nog inte ide att veta. 2019 så gick vi som mest 500 m till en sträcka.
MAT. Det finns restauranger och barer i närområdet. I gamla staden finns det otroliga mysiga
resturanger där man får ta del av det Sardinska köket. 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 hoppfällbar stol kan rekommenderas.
Dagstur. Man kan även följa med oss under rallyt om man själv har köpt en charterresa med hotell
priset är 1250:- per person. Mötesplats Soleado Hotel. Specialpris för barn
Det tillkommer turistskatt per dag € 2 per person som ni betalar vid incheckning
Vi har specialpris om er respektive inte vill vara med under rallydagarna
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 som guider.
Vi tillhandahåller aktuella startlistor, omstartlistor, och resultatlistor. Vi har sms tjänster så vi får in
aktuella resultat och info från rallyt.
För avbeställningsregler om ni vill beställa avbeställningsskydd så finns det på vår hemsida.
Se Rallytravels program och boka online för Rally Sardinen 2022 på www.rallytravels.com.

