Rally De Portugal fakta 2019
29 maj – 3 juni med start, mål och serviceplats i Porto. Det blir 11 gången som vi anordnar resa till
Portugal.
Portugal. Porto är Portugals näst största stad med 350 000 invånare och är en modern storstad men
även mycket av den gamla kulturen och en stor vinkultur. Temperaturen är omkring 20 grader.
RALLYT. 2001 var sista året rallyt kördes i norra Portugal och efter det vart det ett uppehåll tills rallyt
flyttades till Algarve kusten. 2015 kom rallyt tillbaks i Porto där rallyt nu har sin bas vid Exponor
mässområde. Vi kommer att få uppleva dom gamla specialsträckorna. Sträckor med en utmaning för
besättningen som är över det normala. 2018 tittade vi på shakedown , 7 sträckor och serviceplatsen
VIP. Från 2016 har vi köpt in oss på Rallyts VIP. Det har varit mycket bra ordnat och mycket bra
platser. Det finns även tillfälle för våra gäster att köpa in sig för att få en mycket bra lunchbuffé
inklusive öl och vin (det här erbjudande kommer vi ut med 1 månad före resan att ni kan köpa
lunchbuffé). Det vart mycket omtyckt och alla var mycket nöjda. Vi kommer även i år att ha det med i
vår resa. Superspecialen som går torsdag kväll kommer vi att kunna se från vår VIP läktare.
Nyhet för i år är att inte flyget ingår i priset. Anledningen att i dagens tider finns det
möjlighet att hitta billiga flyg om man är ute i tid och det kan göra resan billigare. 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.

BOENDE. Vi bor på Mercure Hotel 4 star i Braga som är en mycket gemytlig stad. 130 000 invånare
bor i Braga.
BUSS. Vi kommer att använda 2 stycken 26 säters bussar.
MAT. Det finns restauranger och barer i den historiska delen av Braga som är 10 minuter från
hotellet (även på hotellet finns en bra restaurang och bar). Det är alltid bra att ha en ryggsäck med
lite förnödenheter i, och en liten hoppfällbar 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, Roger Turesson
Tobias Johansson 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 De Portugal 2019 på www.rallytravels.com

