Tilbud til svenske deltagere i Danboring Rally
Attraktivt startgebyr
artgebyr og gode overnatningsmuligheder
overnatnings
på Bornholm
Danboring Rally er sidste afdeling af Mekonomen Rally Championship – det danske mesterskab i rally. Det
køres
øres i den første weekend af november på Bornholm, som kan nås med færgen fra Ystad.
Den arrangerende klub – Bornholms Motorsport – kan sammen med Danish Rally Championship
præsentere en række attraktive tilbud for deltagere, som ønsker at være med i et rally, som køres på veje,
der sjældent bruges i mesterskabssammenhæng.
mesterskabssammenhæng Sidste gang, der blev kørt rally på Bornholm, var således i
2007!
Anmeldelsesgebyr

Kørere på DASU's seedningsliste indenfor top 30: 4.000,4.000,
Udenlandske deltagere: 2.000,Rejse- og overnatningstilbud
1. Hasle Feriepark med Øresundsbro og færge Ystad –Rønne t/r
* 3 overnatninger i Hasle Feriepark (feriehus for 4-6
4 personer)
* Rengøring, strøm og afbestillingsforsikring er inkluderet
* Færgeoverfart tur/retur Ystad-Rønne
Rønne med bil
* Øresundsbroen tur/retur
Totalpris for ophold inklusive færge og bro (totalpris for op til 5 personer)
* Bil uden trailer (højde under 1,95 meter): kun kr. 3.495,3.495, (v/5 personer kr. 699,699, pr. person)
* Bil med trailer (højde over.. 1.95 meter): kun kr. 4.995,4.995, (v/5 personer kr. 999,999, pr. person)
Trækkende enhed (bil eller varevogn) med længde under 6 meter
2. Hasle Feriepark kun med færge Ystad –Rønne t/r
* 3 overnatninger i Hasle
sle Feriepark (feriehus for 4-6
4 personer)
* Rengøring, strøm og afbestillingsforsikring er inkluderet
* Færgeoverfart tur/retur Ystad-Rønne
Rønne med bil
Totalpris for ophold inklusive færge og bro (totalpris for op til 5 personer)
* Bil uden trailer (højde
højde under 1,95 meter): kun kr. 3.090,3.090, (v/5 personer kr. 618,618, pr. person)
* Bil med trailer (højde over.. 1.95 meter): kun kr. 4.265,4.265, (v/5 personer kr. 853,853, pr. person)
Trækkende enhed (bil eller varevogn) med længde under 6 meter
me
3. Hotel Griffen med færge Ystad –Rønne
Rønne t/r
* 3 overnatninger på Hotel Griffen (Dobbeltværelse m/morgenmad)

* Gratis adgang til Den Bornholmske Diamant Spa - en eksklusiv spa-oplevelse
oplevelse på Hotel Griffen
* Færgeoverfart tur/retur Ystad-Rønne
Rønne med
m bil
* Øresundsbroen tur/retur
* Totalpris for ophold inklusive færge og bro (totalpris for 2 personer)
* Bil uden trailer (højde under 1,95 meter): kun kr. 3.795 (v/2 personer kr. 1.898,1.898, pr. person)
* Bil med trailer (højde ove..r 1.95
1.95 meter): kun kr. 5.445 (v/2 personer kr. 2.722,2.722, pr. person)
Trækkende enhed (bil eller varevogn) med længde under 6 meter
* Havudsigt: tillæg på kr. 150,- pr. nat
4. Transport uden ophold eller ekstra bil/køretøj med færge Ystad –Rønne t/r
Hvis du "kun" ønsker at booke færge og bro (totalpris for op til 5 personer)
* Færgeoverfart med bil t/r (længde 0-6
0 meter, højde under 1.95 m): kun kr. 1.515,-* Færgeoverfart med bil inklusive trailer t/r (længde 6-12
6
meter, højde over 1.95 m):
): kun kr. 2.785,2.785,
Trækkende enhed (bil eller varevogn) med længde under 6 meter
* Hvis du skal booke transport uden ophold, beder vi dig sende en mail med dine ønsker til:
info@teambornholm.dk alternativt ringe til os: 56 95 85 66
5. Ekstra dage
Hviss du har lyst til at forlænge dit ophold udover 3 nætter, er du naturligvis også velkommen til det.
Merprisen for ekstra nætter er:
* Hasle Feriepark, pris. pr. nat pr. feriehus: kun kr. 590,590,
* Hotel Griffen, pris pr. nat pr. dobbeltværelse: kun kr. 868,868,
* Hvis du ønsker ekstra nætter, skal du blot skrive det i kommentarfeltet, når du booker.
6. Billeje
Ved ankomst til Bornholm kan der reserveres bil t/4 personer til transport rundt til hastighedsprøverne
med fri km.

Tilmelding og bestilling
Ønsker du at gøre brug af ovenstående transporttransport og overnatningspakker, kan disse bookes direkte på
følgende adresse:
http://www.teambornholm.dk/rally
Ønsker du nærmere informationer om Danboring Rally – og tilmelde dig – kan dette ske direkte på følgende
adresse:
http://www.rallydm.dk/deltagere.aspx

Nærmere informationer:

www.rallydm.dk
11. oktober 2012

