
OPLEV RALLY
HELT TÆT PÅ



PROGRAM FOR 27. MAJ
11.00-11.30 Ankomst og registrering på Hotel Juelsminde Strand, hvor  
 der er løbsstart. Udlevering af løbsprogram og adgangs  
 kort.

11.30-12.15 Frokost på Hotel Juelsminde Strand.

12.30 Din personlige guide fører dig til bussen, og vi bevæger os ud
 mod den første hastighedsprøve. Undervejs fortæller  
 guiden om de seneste nyheder og den aktuelle stilling i   
  kampen om DM i rally.

15.00 Eftter at have oplevet rallybilerne ude i det åbne land sætter
 vi os i bussen og sætter kursen mod Juelsminde. Der er   
 mulighed for at få en forfriskning, mens guiden fortæller   
 om den aktuelle status i løbet.

15.30 Vi ankommer til centrum af Juelsminde, hvor vi får lejlighed  
 til at opleve den spændende og anderledes byprøve,   
 som foregår i Juelsmindes gader.

16.30 Efter at have oplevet byprøven sætter vi os i bussen og   
 kører vi tilbage til det åbne land for at opleve en af de
 krævende hastighedsprøver. Undervejs er der mulighed for
 en forfriskning, mens guiden giver seneste nyt om løbet.

19.00 Vi vender tilbage til Hotel Juelsminde Strand, hvor en
 pølsevogn på servicepladsen sørger for, at vi kan få stillet
 både sult og tørst. Herefter slutter det fælles program, men
 der er mulighedfor mulighed for at blive på servicepladsen
 og følge mekanikernes arbejde inden de sidste afgørende  
 hastighedsprøver.

20.45 Vi hylder inderne af løbet, når de kommer på målrampen og  
 skal sprøjte med champagne.



ALL INCLUSIVE

VIP-billetterne til Juelsminde Rally er en all inclusive-løsning. Du 
eller dine gæster skal bare komme til Hotel Juelsminde Strand. 
Så klarer vi resten. VIP-billetterne koster 700 kroner pr. person og 
omfatter:

 • Frokost med drikkevarer.
 • Adgangstegn til alle hastighedsprøver.
 • Bustur med guide.
 • Drikkevarer i bussen.
 • Pølser og drikkevarer ved mål.

Der er mulighed for grupperabat ved større grupper. Kontakt Ib 
Kragh på 20 14 50 09 for at bestille eller få et tilbud.


