VIP PROGRAMM

ERAKORDNE RALLIELAMUS,
UNIKAALNE KOGEMUS!
RALLYESTONIA.EE

WRC RALLY ESTONIA VIP
ERAKORDNE RALLIELAMUS
VIP-passi eelised:
Võimaldab sissepääsu kõikidesse pealtvaatamisaladesse kogu ürituse vältel
(lisaks VIP-aladele ka tavapealtvaatamisalad)
Atraktiivsed asukohad ja VIP tribüünid, millelt on parim vaade kiiruskatsel toimuvale
LED-ekraanid LIVE-ülekande jälgmiseks
Tasuta toitlustus ning Pernod Ricard müügibaarid
Sportlandi fännipoed ja muu kaubandus ning meelelahutus
Head ligipääsuteed ja mugav parkimine
Lokatsioonid paiknevad mobiilimastide lähedal ning see tagab võimalikult hea mobiililevi
WC, esmaabi

VIP ELAMUSE TAGAVAD
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NELJAPÄEV 14.JUULI
POODIUMI VIP-ALA (STARDI – JA FINIŠIPOODIUM)
Avatud:
N 14.juuli kell 17:00-00:30
P 17.juuli kell 14:00-19:30

VIP – parkla asukoht:
Koordinaadid:
58.38192, 26.72422

POODIUMI VIP-ala
Stardi- ning nišipoodium liigub tagasi enda traditsioonilisse paika Tartu südames, Raekoja platsile. WRC
Rally Estonia pidulik avamine ning stardipoodium leiab aset neljapäeva, 14.juuli õhtul, millele järgneb esimene
kiiruskatse Raadil ning pärast seda leiab aset suurejooneline WRC Rally Estonia 2022 avakontsert Tartu kesklinnas,
Raekoja platsil.
Poodiumi VIP-alas asub mitmetasandiline tribüün, mille viimased astmed on kaetud varikatusega. Pakutakse toitlustust
ning avatud on müügibaarid. Poodiumi VIP-ala on kahtlemata rallisõbra üks meelispaikadest, suurejooneline avapauk
WRC Rally Estonia 2022 nädalavahetusele, koos tippsõitjate tutvustuse, erinevate esinejate ja enneolematu lavashowga
– VIP-passi omanikule on garanteeritud parim vaade ja unustamatu elamus. Võistlusautod sõidavad üle Kaarsilla otse
stardipoodiumile, millele järgneb carwalk ning autode trajektoor pikeneb kuni Raekojani, mille järgselt nad keeravad
Ülikooli tänavasse – selliselt on kõikidel võimalik enda lemmikutele elada maksimaalselt kaua kaasa!
Poodiumi VIP alas on võimalik LED-ekraanilt jälgida ka SSS1 Visitestonia/Tartu 1 kiiruskatse LIVE-ülekannet Eesti Rahva
Muuseumi mõisapargi aladelt.
Tegevust Tartu kesklinna aladel jätkub tervel rallinädalavahetusel kogu perele ning ühtlasi leiab taas aset ka EXPO ala,
mida iseloomustavad tänavusel aastal märksõnad innovatsioon ja tehnoloogia.
AJAKAVA NING PROGRAMM
14. JUULI
15:00 - EXPO ala on avatud
17:00 – poodiumi VIP-ala on avatud
18:00 – WRC Rally Estonia 2022 suurejooneline avatseremoonia ja -kõned
18:30 – Stardipoodium
20:38 – SSS1 Visitestonia/Tartu 1 kiiruskatse start ja LIVE-ülekanne
22:00 – 5MIINUST avakontsert enneolematu show'ga
17. JUULI
11:00 – EXPO ala on avatud
14:00 – VIP-ala ja toitlustus on avatud
14:08 – SS24 CIRCLE K/Kambja 2 Wolf Powerstage LIVE-ülekanne ekraanidel
16:00 – Powerstage poodiumi LIVE-ülekanne
17:00 – WRC Rally Estonia 2022 lõputseremoonia ja pidulik autasustamine Tartu poodiumil
Toitlustus ja joogid
Poodiumi VIP-alal toitlustab Gustav Catering, peakokk Joel Ostrati eestvedamisel.
14.07 MENÜÜ
· Madalal temperatuuril küpsetatud rohumaaveise põseliha (G ,L) ürdikartuli ja värske köögiviljasalatiga (V, G, L)
· Apelsini marinaadis kanakintsuliha (G, L) köögiviljariisi ja värske köögiviljasalatiga (V, G, L)
· Ekleerid vanilje, mustsõstra-jogurtikreemiga
17.07 MENÜÜ
· Croissant rebitud kana ja basiiliku majoneesiga
· Rännukas BBQ sealihaga
Joogivalik: lahja alkohol Saku tootevalikust (õlu, siider), veinivalik Jacobs Creek perekonnast, alkoholivabad joogid
(Vichy vesi, Fat Burner Red Bull ja kohv/tee).
Poodiumi VIP-alas asub ka G.H. Mumm müügibaar, kus pakume Pernod Ricard joogivalikut.

RAADI VIP-ALA
Avatud:
N 14.juuli kell 18:30-00:00
L 16.juuli kell 17:45-22:00
VIP – parkla asukoht:
Koordinaadid:
VIP PARKLA 58.401392736, 26.741061263
VIP parklasse jõudmiseks jälgige suunaviitasid. Läheneda on võimalik nii Tartu kesklinna, kui ka
Kõrveküla poolt, parkimisala paikneb Raadi mõisa suunas. Orienteeruv jalutusaeg parklast VIPalale on 5-10 minutit.

14.juuli
20:38 - SSS1 VisitEstonia /Tartu 1 Raadi mõisa pargis

16.juuli
19:08 - SSS18 Toyota/ Tartu 2 Raadi mõisa pargis
SSS1/18 Tartu on 1,66 km pikkune kiiruskatse, mis kulgeb Eesti Rahvamuuseumi lähedal Raadi
mõisa pargi aladel, ajalooliselt huvitavas kohas ning läbides spetsiaalselt ralliks valminud teed.
Kiiruskatse on tehniliselt põnev ning pargis asuvad veekogud ning keerukad kurvid pakuvad
vaatajale põnevaid elamusi. Pealtvaatajatel on võimalik jälgida kiiruskatset pea terves ulatuses, mis
võimaldab sõitjatele pikalt kaasa elada.
Pealtvaatamisalas asub ka LED ekraan LIVE-ülekande jälgimiseks.

Müügibaarid
Raadi VIP-alas on laialdane joogivalik: lahja alkohol Saku tootevalikust (õlu, siider), veinivalik
Jacobs Creek perekonnast, alkoholivabad joogid (Vichy vesi, Fat Burner Red Bull ja kohv/tee).
Ühtlasi asub VIP-alas ka G.H. Mumm müügibaar, kus pakutakse Pernod Ricard joogivalikut.
Mõisa pargi aladel asuvad Sportlandi fännipood, erinevad kaubanduspinnad, privaatsed
välikäimlad jpm.
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REEDE 15.JUULI
SELGISE VIP-ALA
Avatud:
R 15.juuli kell 06:15-19:00
VIP – parkla asukoht:
Koordinaadid:
58.570316, 26.977119
SS2 RAMUDDEN/PEIPSIÄÄRE 1 (24,35 km) – esimese auto start kell 07:45
SS6 TV3/PEIPSIÄÄRE 2 (24,35 km) – esimese auto start kell 15:16
Selgise VIP-parklasse jõudmiseks jälgige palun vastavaid teeviitasid, parkla asub SookalduseSelgisetee ääres, lähenemine Selgise poolt (Pataste-Välgi-Alatskivi tee).

SELGISE VIP-ALA
Tegu on 2021. aastal ehitatud kiiruskatse lõiguga Rally Estonia radadel ning tänavu on karjääri
sissesõidu trajektoori ning kiiruskatse stardiala veelgi muudetud põnevamaks, tehnilisemaks ning
adrenaliinirohkemaks. Selgise karjääri VIP-ala tribüünilt on pikalt jälgitav võistlusautode karjääri
sissesõit, karjääri sees toimuv ning erilise efekti annab ka võimsate Rally1 autode väljumine
karjäärist suure hüppega.
VIP-alas paikneb ka LED ekraan LIVE-ülekande jälgimiseks, Sportlandi fännipood ning palju muud
põnevat.

Toitlustus ja joogid
Selgise VIP-alal toitlustab Carmen Catering
SS2 RAMUDDEN/PEIPSIÄÄRE 1
· tillukesed pannkoogid karamellikastme ja mustsõstra moosiga (V)
· Eesti õun
SS6 TV3/PEIPSIÄÄRE 2
· grillitud kanakintsuliha, suvine kartuli-köögivilja salat
· grillitud tsukiini ja baklažaani viilud, suvine kartuli- köögivilja salat ja marineeritud punane
kapsas (V)
Joogivalik: lahja alkohol Saku tootevalikust (õlu, siider), veinivalik Jacobs Creek perekonnast,
alkoholivabad joogid (Vichy vesi, Fat Burner Red Bull ja kohv/tee).
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LAUPÄEV 16.JUULI
ALAKÜLA VIP-ALA
Avatud:
L 16.juuli kell 08:30-19:30
VIP – parkla asukoht:
Koordinaadid:
58.010123308, 26.555789187
SS12 LHV/OTEPÄÄ 1 (17,08 km) – esimese auto start kell 11:08
SS16 BETSAFE/OTEPÄÄ 2 (17,08 km) – esimese auto start kell 17:08

ALAKÜLA VIP- ALA
Alaküla pealtvaatamisala on Rally Estonia ajaloos üks legendaarsemaid ja populaarsemaid alasid,
VIP ala asub kuulsa Alaküla hüppe kõrval, mis võimaldab mugavalt jälgida kuni 60 meetriseid
õhulende. Keerukad kurvid ning suured kiirused pakuvad adrenaliini ja elamusi kõikidele
rallihuvilistele.

Toitlustus ja joogid
Alaküla VIP-alal toitlustab Carmen Catering.
SS12 LHV/OTEPÄÄ 1
· keedumuna, Hollandi kaste, suitsusink ja ciabatta krõpsud
· polaarleiva sandwich maamehesingi, Luunja kurgi ja kukeseene- juustu määrdega
SS16 BETSAFE/OTEPÄÄ 2
· kurzeme strogonov röstitud toortatra ja peedisalatiga
· Lastele: Kurzeme strogonov wokitud nuudlitega
· portobello strogonov röstitud toortatra ja peedisalatga (V)
Joogivalik: lahja alkohol Saku tootevalikust (õlu, siider), veinivalik Jacobs Creek perekonnast,
alkoholivabad joogid (Vichy vesi, Fat Burner Red Bull ja kohv/tee).
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PÜHAPÄEV 17.JUULI
LEIGO VIP-ALA
Avatud:
P 17.juuli kell 07:00-17:00
VIP – parkla asukoht:
Koordinaadid:
58.132706357, 26.560442309
SS21 CRONIMET/KAMBJA 1 (15,95 km) – esimese auto start kell 09:08
SS24 CIRCLE K/ KAMBJA 2 (Wolf powerstage) (15,95 km) – esimese auto start kell 14:18

LEIGO VIP- ALA
Leigo pealtvaatamisala asub maaliliste Leigo järvede ja Lõuna-Eesti kuppelmaastiku vahel,
mahutades kuni 15 000 pealtvaatajat. Tänavu sõidetakse Kambja kiiruskatse võrreldes varasemaga
mõnevõrra teisiti ning kiiruskatse ja sealjuures ka Powerstage nish asub Leigo VIP-ala ees, mis
võimaldab pealtvaatajatele parima vaate. Suurejooneline Powerstage poodium paikneb Leigo järve
keskel asuval saarel ning pealtvaatajatel on eksklusiivne võimalus näha WRC Rally Estonia viimase
kiiruskatse nishit, Powerstage tseremooniat ning võitjate autasustamist parima vaatega.

Toitlustus ja joogid
Leigo VIP-alal toitlustab Carmen Catering.
SS21 CRONIMET/KAMBJA 1
· Kana Cobb salat ranch kastmega (G)
· vanilje riisipuding, karamelliseeritud pähklid, värsked marjad
SS24 CIRCLE K/ KAMBJA 2
·
seakaela šašlõkk või lillkapsa raguu, röstitud kartul, grillitud köögiviljade salat
Joogivalik: lahja alkohol Saku tootevalikust (õlu, siider), veinivalik Jacobs Creek perekonnast,
alkoholivabad joogid (Vichy vesi, Fat Burner Red Bull ja kohv/tee).
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