
 

 

 

Rally Sweden fakta 2023 

Vi har 2 alternativ se programmet 

- 9  - 12 februari 2023 Rally Sweden med start i Umeå. Serviceplatsen i Umeå 

- Ni tar er på egen hand till Umeå med bil, tåg eller flyg 

- Vårt hotell ligger i centrum av Umeå där det finns restaurang och bar, ett mycket trevligt 

hotell. I närområdet finns det också flera restauranger  

- Vi kommer att använda bussar från bussbolag i Umeå med utrustning som internet, 220 volt 

etc. Rallytravels guides är alltid med på bussen 

- Normalt så har vi reserverade platser för buss parkering när vi kommer till en specialsträcka, 

så att vi inte har långt att gå. Genom åren har det varit max 500 m att gå. 

- Viktigt att se till att man har kläder för vinter och bra kängor. Det är bra att ha en ryggsäck 

där man kan ha lite förnödenheter i och en liten stol att sitta på om man vill vila benen. 

- När vi är ute på specialsträckor försöker vi alltid vara där det finns korv, hamburgare att 

köpa. Dessutom lite förfriskning från våra bussar 

- 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 som guider.  

- Vi tillhandahåller aktuella startlistor, omstartlistor, och resultatlistor. Vi har sms tjänster så vi 

får in aktuella resultat och info från rallyt.   

- I god tid före resan så får ni en slutbekräftelse med programmet för resan. 

- Vill ni ha något annat upplägg kontakta gärna oss 

Se Rallytravels program för Rally Sweden 2023 på www.rallytravels.com 
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