
NÄE JYVÄSKYLÄN 

PUUPPOLASSA 
RAKENNETUT 
RALLI-TOYOTAT 

LIVENÄ!

UUTUUTENA KÄYTÖSSÄ 

RFID-JÄRJESTELMÄ 
– EI ENÄÄ JUOMALIPPUJA!



VIP-tilaisuus sisältää:

• liput erikoiskokeelle

• kuljetukset Jyväskylästä

• ruokailun

• alkoholittomien 

   virvokkeiden lisäksi 

   tarjoamme olutta, 

   siideriä ja viiniä

• reaaliaikaisen tulospalvelun

• muiston VIP-tilaisuudesta

"Mielestäni olemme jälleen löytäneet 

loistavan paikan nähdä tämän vuoden 

ralliautot turvallisesti lähes kosketus-

etäisyydeltä", toteaa Perälä Rally Teamin 

Janne Perälä. Autot saapuvat kova-

vauhtisesti kohti tiukkaa risteystä, josta 

poistuvat muutaman mutkan kautta metsän 

siimekseen. Tässä paikassa näet samalla 

jarrutuksen kovasta vauhdista lähelle 

nollaa ja taas kiihdytyksen mutkien 

kautta maksiminopeuteen.

OSALLISTU 
18. PERÄLÄ RALLY TEAM
VIP-TAPAHTUMAAN!
Aikataulu perjantai 28.7.2017 Laukaa 1

13:00  Lähtö Harjukadun vanhalta tilausajolaiturilta

13:45  Saapuminen VIP-alueelle – Ohjelmaa ja ruokailua

16:13   Ensimmäinen auto starttaa erikoiskokeelle

n. klo 18:30  Paluu Jyväskylään alkaa

n. klo 19:15  Saapuminen Jyväskylään

VIP-paketin hinta 205 € / hlö + alv.

Laivakuljetus on mahdollinen sekä mennessä että 

tullessa, kesto noin 2,5h. Hinta 30 € / hlö / suunta. 

Laivalla on mahdollisuus ruokailuun. 
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Näkyvyyttä VIP-alueella!

• Led-mainokset

• Aitamainokset

• Beach Flagit

Varaa itsellesi oma Lounge ja pidä 

porukkasi kasassa! Erillinen lounge-

paketti sisältää pöydät,roll-upit, 

rekvisiitan, halutessasi oman teltan.

Ole oma-aloitteinen! Tuo VIPiin niin 

paljon porukkaa kuin haluat, ja varaa 

vain neliöitä. Tämä konsepti toimii 

omatoimijärjestäjälle. 

Rajaton mahdollisuus! Kysy lisää!

Tilaukset 
ja tiedustelut 
Janne Perälä

0400-640004

janne@peralarallyteam.com
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       ALUEELLA A-OIKEUDET!

BUSSIKULJETUS PERILLE ASTI!

Tilaukset 
ja tiedustelut 
Janne Perälä, 0400-640004

janne@peralarallyteam.com




