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Program: 
 

Torsdag 09/februari  
Under eftermiddagen tar ni er på egen hand till Umeå med 
bil, tåg eller flyg och checkar in på Hotell Scandic Syd. 
Ceremoni start sker i centrum av Umeå under kvällen                
 
Fretag 10/februari  
Frukost därefter åker vi buss ut och tittar på 2 
specialsträckor  
 
Lördag 11/februari  
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 3 specialsträckor 
och serviceplatsen i Umeå    
 
Söndag 12/februari  
Frukost därefter åker vi buss och tittar på 2 specialsträckor 
inklusive powerstage 
Därefter hemresa vill ni ha extra natt på hotellet kontakta 
oss 

    Rally Sweden 9 - 12 februari 2023 
 

 
Rally Sweden är tillbaka i Umeå igen och det garanteras ett riktigt vinterrally. Närheten 
till sträckor och serviceplatsen gör rallyt mycket kompakt. Vårt hotell ligger 10 minuter 
från centrum av Umeå. Utbudet av restauranger finns det gott om och ni kommer att få 
känna av en riktig vintrig rallyfest 
 
Samla ihop era kompisar eller ta med er respektive och njut av att bli omhändertagna på 
bussen av Rallytravels guider. Det enda man måste tänka på är att passa tiderna 
  
Vi kommer att ha lite alternativ se nedan för er så att ni kan få ut så mycket som möjligt 
av er resa.  

Rallytravels Sweden AB  
Skoglösavägen 187    29193 Önnestad - Sverige 
Kontakt : Per Carlsson 
Tel.: 0708 802335 676   Mail: info@rallytravels.com www.rallytravels.com 

Med reservation för programändringar!  
Det finns en möjlighet att anlända på onsdag för att titta på 
shakedown på torsdag. Pris på begäran. 

Ingår i resans pris: 
 

· 3 nätter I enkelrum eller dubblerum  
 

· Frukostbuffé  
 

· Transport under rallyt I bekvämlig buss  
 

· Rallypass ingår  
 

· Publikplatser på specialsträckor som Rallytravels har 
rekat före  

 

· Rallytravels Guide 
 

· Resultat service och rally info från Rallytravels app. 

Pris: 
 

Dubbelrum: 7995:- SEK / per person  
Enkelrum: 10095:-SEK  / per person 
  

Ett alternativ är att ni kan anlända onsdag kväll och så på 
torsdag morgon titta på shakedown och därefter besöka 
serviceplatsen: 
 
Dubbelrum: 8995:- SEK / per person  
Enkelrum: 11395:-SEK  / per person 

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. 


