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Program 
 

Onsdag 02/augusti 
15.15 samling Viking Line Stadsgården Stockholm 
16.30 avgår båten till Helsingfors 
16.30 Viking buffé inklusive dryck  
 
Torsdag 03/augusti 
10.10 ankomst Helsingfors, därefter åker vi buss till 
Himos Jämsä 
14.00 ankomst Himos  
15.30 avgång till Jyväskylä och besöka serviceplatsen 
19.00 SS 1 Jyväskylä 
 
Fredag 04/augusti 
Vi följer rallyt med att titta på 2 - 3 special sträckor  
 
Lördag 05/augusti 
Vi följer rallyt med att titta på 2 - 3 special sträckor  
 
Söndag 06/augusti 
Vi följer rallyt med att titta på 1 - 2 specialsträckor. 
Därefter åker vi till Helsingfors och båten som avgår 
17.15 till Stockholm   
 
Måndag 07/augusti 
10.00 ankomst Stadsgården Stockholm 

 

    Rally Finland 02 - 07 augusti 2023 

 
Rally of the 1000 Lakes, som det tidigare kallades, har hållits sedan 1951. Rallyt är känt för sina höga 

medelhastigheter, sina många hopp och det vackra läget för sträckorna mitt i de finska skogarna och 

sjöarna. Upplev årets mest legendariska rally med Finland Rally-specialisten. I över 25 år har Rallytravels 

organiserat resan till Finland Rally. Vi känner till de mest spektakulära platserna i rallyt. Det perfekta valet 

för riktiga rallyentusiaster 

Rallytravels Sweden AB  
Skoglösavägen 187  I  29193 Önnestad - Sweden 
Kontakt: Per Carlsson 
Tel.: +46 (0) 70 880 23 35  I  Mail: info@rallytravels.com www.rallytravels.com 

Ingår i resans pris 
 

· Båtresa del i 4 bädds hytt  
· 2 frukost ombord  
· Viking buffé på utresan  
· boende Himos  
· 3 frukost  
· buss i Finland  
· rally pass och rally program 
· Rally guider  

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. 
Avbeställningsskydd måste bokas senast 14 dagar efter resan är beställd.  

Pris: (för bungalows och rum se bungalow- och rumsuppgifter) 
 

Pris dubbelrum på hotell: 8400:- / person  
Pris enkelrum på hotellet: 10200:- / person 
 

Pris Budget dubbelrum på hotell: 7150:- / person 
Pris Budget enkelrum på hotellet: 8500:- / person 
 

Bungalow Koivula / Säyrylä: 
Pris 3 personer: 8350:- / person 
Pris 4 personer: 7900:- / person 
 

Bungalow Easy: 
Pris 3 personer / Bungalow Easy: 9100:- / person 
Pris 4 personer / Bungalow Easy: 8400:- / person 
Pris 5 personer / Bungalow Easy: 8200:- / person 
Pris 6 personer / Bungalow Easy: 7980:- / person  
Pris 7 personer / Bungalow Easy: 7700:- / person  
Bungalow Easy med bubbelpool:  1700:- / bungalow 
 

Specialpriser för barn upp till 16 år på begäran. 
 

Extra alternativ på båten tur och retur per person 
Enkelhytt 1000:-, 2 bädds hytt 750:- 
2 bädds hytt med fönster 950:-, 3 bädds hytt 395:-  


