Monte Carlo on rallin MM-sarjan legendaarisin kilpailu, joka avaa rallikauden! Se on ajettu jo vuodesta 1911 lähtien.
Rallin avauskilpailussa on erittäin mielenkiintoista nähdä kuljettajat uusissa teameissa ensimmäistä kertaa.
Etelä-Ranskan merialpeilla käytävä kisa ajetaan mutkaisilla asfalttiteillä ja se on erittäin vaativa keliolosuhteiden
vuoksi - kuivaa ja märkää asfalttia, jäätä, sohjoa, lunta, pimeää, liukasta...
Monte Carlo on ehkä koko sarjan haastavin kilpailu. Rengasvalinnat ja kuljettajien suoritukset tekevät kisasta
jännittävän ja yllätyksellisen.
Sää Ranskassa rallin aikaan on keväinen talvisää. Monacon rannassa lämmintä voi olla 20 astetta, merialpeilla
taas on yöllä useita pakkasasteita ja jopa toista metriä lunta! Etelä-Ranskan jylhät maisemat ja leppoisa
elämänasenne on sellaisenaan näkemisen arvoinen elämys.
Matkalla liikutaan paljon autolla ja kävellen. Autonkuljettajina ovat suomalaiset ammattikuskit, jotka tietävät miten
rallissa tulee liikkua. Tärkeimpinä kriteereinä ovat turvallisuus ja matkalaisten viihtyvyys. Matkan aikana vieraillaan
monissa erilaisissa paikoissa, katsellaan nähtävyyksiä ja on myös mahdollisuus shoppailla. Matka ei sovellu
liikuntarajoitteisille eikä lapsille.
Rallimatkojen asiantuntijana toimii "tallipäällikön veli" Tuomo Mäkinen. Hän on toiminut sadoissa ralleissa mm.
toimittajan tehtävissä ja seurannut aktiivisesti sekä hyvin intohimoisesti rallin MM-sarjaa jo kolme vuosikymmentä!

RALLIMATKA: MONTE CARLON RALLI 23. - 28.1.
Ke 23.1.2019
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Lento Helsinki - Amsterdam 10:45 - 12:15
Lento Amsterdam - Marseille 14:30 - 16:35
Marseillen kentällä vastassa pikkubussi, jolla liikutaan kohteessa rallin ajan.
23. - 26.1. Majoittuminen Manosque: Hotel Best Western Manosque Le Sud*** tai vastaava
26. - 28.1. Majoittuminen Beausoleil: Hotel Odalys City Beausoleil les Hauts de la Principaute*** tai vastaava
Maanantai 28.1.2019
Huoneiden luovutus viimeistään klo 12.00
Kuljetus Nizzan lentokentälle.
Lento Nizza - Amsterdam 16:45 - 18:55
Lento Amsterdam - Helsinki 20:30 - 23:55
Hintaan sisältyy:
- lennot ja lentokenttäverot
- majoitukset kahden hengen huoneissa
- kuljetukset lentokenttä - hotelli - lentokenttä ja erikoiskoekuljetukset pikkubussilla
- sisäpiirin yleistiedot koko matkan ajan
- vierailut useilla erikoiskokeilla
- rallin tulosseuranta sekä All Live -erikoiskoeseuranta
- vierailut huoltoalueella ja tutustuminen rallin taustoihin yms.
- vierailu, esittely ja tutustuminen Toyota Gazoo Racingin toimintaan
- tarvittavat liput huoltoalueelle ja erikoiskokeille
- rallimatkat.fi -sovelluksen käyttöoikeudet
Lisämaksusta:
- yhden hengen huone
- muut ruokailut
- erilliset lisämaksulliset palvelut (VIP-aluevierailut, helikopterilennot jne.)
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