
 

World RX - DTM Hockenheim  05 — 08 Maj 2017 
 

Den tredje deltävlingen I FIA World RX World Championship vill ta plats på den legendariska Hockenheimring i 
Tyskland. Överblick av Rallycross banan har man från läktarna som täcker hela banan. Det kommer att bli en 

upplevels över det vanliga  "closer to the action!". RallytravelsRX Headquarter kommer att vara i mitten av  
paddocken  MJP Racing (formerly World RX Team Austria).  

I samband med Rallycrossen kommer DTM att köra sin deltävling så missa inte en motorsport helg över det 
vanliga. Mattias Ekström I DTM och Rallycrossen det kan man inte missa 

Program 
  
Fredag 5 maj 
18.00 hrs transfer från  Frankfurt flygplats till   
RallytravelsRX hotell  
Infomöte 
  
Lördag  6 maj 
Frukost  
Avfärd till banan  
Fri träning 
Lunch MJP Racing 
1st och 2nd qualifying, transfer till hotell 
  
Söndag 7 maj 
Frukost  
Avfärd till banan  
2nd och 3rd qualifying  
PSRX (Petter Solberg) 
Semi final och finaler, prisutdelning 
Transfer till hotell 
  
Måndag 8 maj 
Frukost  
Transfer 08.00 till Frankfurt flygplats 
 
Programmet kan ändras! 

Ingår 
  

 RallytravelsRX transfer från och till  Frankfurt flygplats, 
enligt Rallytravels tider ( flyg ingår ej ) 

 3 nätter I dubbelrum  

 Frukost 

  MJP Racing, inkl. 1 lunch team information  

  Meet&Greet Timo Scheider and Kevin Eriksson 
  Besöka PSRX team  Meet&Greet Petter Solberg  
 Transfer i minibussar   

 Rallytravels guides  

 Entre och sittplats Hockenheimring för World RX, DTM , 
WRX paddock 

Pris 
  
Pris: € 590,-     
Extra single rum: € 72,- extra 
Extra DTM paddock: € 25,- extra 
Avbeställningsskydd: € 40,- 

Rallytravels RX  Bidlas und Kerschner OG 
Gassen 3 I  3393 Zelking 
Austria 
 
Kontakt. 
Per Carlsson 0708 802335     info@rallytravels.com 
Vi kann hjälpa er med att boka flyg  
Ni kan också ta er med bil och ansluta med oss vid vårt hotell  
               
 

Om ni har bokat avbeställningsskydd gäller enligt följande: 
30 dagar före resans start betalas hela resan tillbaks 
29-15 dagar före resans start betalas 70 % av resans pris 
tillbaks 
14 dagar-24 timmar betalas 50 % av resans pris tillbaks 
Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan betalas 
ej något tillbaks 
Avbeställningsskydd kan aldrig återbetalas 
Om ni ej har avbeställningsskydd betalas ej något tillbaks 
 

www.rallytravels.com 


