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Rally di Sardegna 2013 nyní za ceny "First minute"
Sezóna MTB 2012 se chýlí ke konci a to je tradiční čas zamyslet se nad programem na příští rok. Pro
vyznavače nefalšované horské cyklistiky a outdooru máme tady jeden tip z Itálie : "Rally di Sardegna
Bike 2013"

Je to etapový závod horských kol na Sardínii, jeho hlavním motem je " Z hor k moři". Nádherná jarní
příroda hor i moře, těsně před letní turistickou sezónou, je tím nejlepším obdobím pro horskou
cyklistiku na Sardinii. Šestý ročník tohoto ostrovního etapáku se koná v termínu 09.-15. června 2013.
Již nyní začala registrace a first minute se zde skutečně vyplatí. Základní cena pro závodníka je 450
Euro a doprovod jen 350 Euro, to vše při registraci do 31.10.2012. Ceny za pozdější registraci pak
výrazně rostou. Rovněž včasné zabukování trajektu nebo letadla je cenově výhodné. V loňském roce
byla společnost MOBY Line partnerem závodu a pro účastníky poskytovali výraznou slevu. Závod lze
absolvovat i turisticky jako Raid Tourist, se stejnými službami a zajištěním jako závodníci. Kdo chce
poznat "Sardinii" a trasy místních bikerů, tak to musí prožít s místními obyvateli. Toto Vám nenabídne
žádná tuzemská cestovka.
Závodu se tradičně účastní i bikeři z České republiky a články o tomto závodě jste měli možnost si
přečíst i zde na MTBS.
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