Zarezerwuj Daty: Balkan Offroad Rallye w Bułgarii, 14-20 września
2019!
Na nadchodzącą dziewiątą edycję RBI wprowadzamy małe ale ważne zmiany
programu imprezy, które sprawią, że rajd będzie bardziej komfortowy dla uczestników, szczególnie tych przybywających z daleka. Dokładne dostrojenie czasu i
optymalizacja procedur pozwoli nam rozpocząć rajd w sobotę, a zakończyć w piątek i
skorzystać z weekendu po tym, jak spędzimy czas z rodziną i zrelaksujemy się przed
nadchodzącym tygodniem pracy.
Kontrole administracyjne i badania kontrolne będą odbywać się cały dzień w piątek I
w sobotę rano. W sobotę w południe rozpocznie się pierwszy etap specjalny. Tydzień
wyścigów zakończy się w piątek tradycyjnym Wielkim Finałem na plaży - Long
Beach, po którym odbędzie się ceremonia rozdania nagród i wspaniała impreza
zakończeniowa.
Koncepcja "lataj i ścigaj się" to oszczędność czasu pozwalająca prowadzić maraton
rajdowy, pozostawiając go z dala od pracy tylko przez 5 dni. Możesz przyjechać w
piątek (lub nawet wcześnie w sobotę) i opuścić w sobotę po rajdzie. Nasz Shuttle
Service odbierze Cię z lotniska i odwiezie powrotem.
Dbamy o Twój czas i zapewniamy najlepszą przygodę w terenie!
Jest więcej nowości! Po premierze i wielkim sukcesie nowej kategorii Discovery,
edycja rajdowa 2019 zaoferuje ponownie trzy kategorie:
Cross Country - dla motocykli, ATV, SSV, samochodów i ciężarówek
Extreme - tylko dla samochodów
Discovery - dla tych z ATV, SSV i Cars, którzy chcą być częścią wyjątkowej atmosfery
rajdu, podążajcie oryginalnymi trasami rajdu w niezmodyfikowanym pojeździe
relaksując się bez presji czasu.
Na pewno będą : fantastyczne trasy rajdowe przebiegające, przez przepiękny krajobrazy Bułgarii, od gór aż do morza, wspaniali I gościnni ludzie, jest opcja zakwaterowania w wysokiej klasy hotelach, zakończenie na wspaniałej plaży Long Bith
wśród wiwatującego tłumu kibiców - wszystko to stało się łatwe, przyjemne i przyjazne ale jednocześnie jest w pełni profesjonalne i bezpieczne!
Dołącz do naszej rodziny od 14 do 20 września 2019 w Bułgarii!
Zapisz daty i bądź w kontakcie!

