Rally Finland fakta 2019
31 juli – 4 augusti Rally Finland med start, mål och serviceplats i Jyväskylä. Rally när det är som bäst.
Det blir 23 gången som vi anordnar resa till Finland. Nyhet nu även flyg se programmet
BÅTEN. Vi åker med Viking Line från Stadsgården Stockholm. Ni tar er på egen hand till Stockholm
det finns parkeringsgarage vid terminalen. Ett bra alternativ är att ta Viking Lines buss till terminalen.
Med slutbekräftelsen så finns bokningsnumret till resan som ni måste ange när ni bokar och betalar
bussen. Ett bra alternativ är också att ta tåget till Stockholms central och sedan buss till terminalen. I
priset ingår 4 bäddshytt det finns andra alternativ mot tillägg som ni kan se i programmet. På utresan
ingår Viking Lines buffé med dryck och frukost på utresan och hemresan.
FLYG. Nyhet för i år är att ni kan flyga till Helsingfors onsdag eller torsdag och flyga hem söndag.
Flyger ni med ankomst onsdag måste ni ha ankomst senast 15.00. Rallytravels buss avgår 16.00
samma buss som våra utländska gäster. Om ni har ankomst torsdag morgon får ni ta er till Viking Line
terminalen. 10.00 avgår bussarna med gästerna som har åkt båten. Bokning av flyg kan ni göra själva
vill ni ha hjälp ordnar vi det av en kostnad av 150:- per person. Ni kan även flyga till Tammerfors och
ta en hyrbil till Himos
BOENDE. Vi bor på Himos www.himosholiday.com som vi har haft nu i 16 år. Det finns både hotell
och bungalow. I priset ingår plats i 4 bädds bungalow där det finns köksutrustning, kylskåp, tv, lakan
och handdukar. Bungalow Koivola har ett sovrum på nedervåningen med 2 sängar övervåningen har
4 sängar så man kan bo upp till 6 personer. Det finns även bastu och uteplats. Himos Easy är nya
bungalow med 3 sovrum med plats för 7 personer. Det finns också några Himos Easy med bubbelpool
är ni intresserade hör av er för pris.Vi har 23 dubbelrum / enkelrum som ni kan boka som alternativ
mot tillägg. Det finns en sjö vid boendet så passa på att ta med badkläderna.
BUSS. Pohjolan Matka www.pohjolanmatka.fi har varit i 17 år vårt bussbolag där Manne har varit
med alla åren och kört. Det är en njutning att ha Manne och hans chaufförer att köra oss ut till
sträckorna. Normalt så har vi reserverade platser för våra bussar vid sträckorna. 2018 gick vi högst
700 meter till specialsträcka. 2018 var det 5 bussar.
MAT. Vid Himos så finns det restaurang där även frukosten är, det finns även en pizzeria. Vid Himos
Center finns en liten butik där man kan handla mat, dryck. Finns även nattklubb. När vi är ute och
tittar på rallyt så försöker vi att vara på platser där det finns att köpa korv, pyttipanna kaffe m.m. Det
är alltid bra att ha en ryggsäck med lite förnödenheter i, och en liten hopfällbar stol kan
rekommenderas.
RALLYT. Vi planerar att titta på 7 specialsträckor och besöka serviceplatsen under torsdagen i
Jyväskylä. Vi kommer att dela ut rallypassen när ni kommer till Himos. Tänk på att stå på ett säkert
ställe när vi är ute och tittar farten är hög i Finland. Om en sträcka stryks gå direkt tillbaks till
bussarna så kanske vi kan ändra vårt program så vi inte missar något.
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 och Roger Turesson
som guider.
Vi tillhandahåller aktuella startlistor, omstartlistor och resultattjänst.
För avbeställningsregler om ni vill beställa avbeställningsskydd så finns det på www.rallytravels.com
Se Rallytravels program och boka online för Rally Finland 2019 på www.rallytravels.com

