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Beste deelnemers,  
 

 
27 September – 2 October 

 
Vandaag, 3 juni 2020, heeft de Italiaanse overheid de grenzen van Italië weer geopend. Dit 
betekent dat toeristen, bezoekers en reizigers vanaf nu opnieuw welkom zijn, en dat op het 
volledige Italiaanse schiereiland: van Noord tot Zuid. Er lijkt zich inderdaad geen tweede 
coronagolf af te tekenen. 
Heel wat luchtvaartmaatschappijen, zoals Ryanair en andere, starten hun Europese vluchten 
langzaam terug op en dus moet het zeker mogelijk zijn om eind september naar Calabrië te 
reizen. 

 
Het volledige organisatieteam van Seasunrally is dan ook blij u te mogen melden dat onze 
rally VESUVIO Classic 2020 bij deze bevestigd wordt en dus met zekerheid doorgaat 
van 27 september tot 2 oktober, met keuze uit 2 categorieën:  
- Regularity ( 23 RT’s) en Touring (uitstap zonder tijdsopname). 
De prachtige hotels die door de organisatie werden uitgekozen, staan klaar om u te 
verwelkomen aan de boorden van de kust en dat in alle comfort en veiligheid. 
 
Vanaf de boorden van de Tyrreense Zee zult u in deze prachtige regio – die ook wel eens 
het ‘kleine Italiaanse Corsica’ wordt genoemd – een uniek en kronkelend parcours ontdekken 
dat u meeneemt tussen heuvels, bergen en groene valleien. Ook de deelnemers in de 
Touring-categorie mogen nu al wegdromen, want zij zullen het parcours op hun tempo 
ontdekken: zonder tijdsopnames, maar met speciale bezoeken aan de archeologische site 
van POMPEI, de Vesuvius en de legendarische Amalfi-kust. 
 
Het deelnemersveld van onze rally VESUVIO Classic 2020 dikt met de dag aan. Steeds 
meer teams schrijven in voor deze rally onder de zon, want in het zuiden van Italië schijnt die 
altijd. Momenteel hebben wij 31 teams ingeschreven. Er zijn dus nog 19 plaatsen 
beschikbaar. 
Als u wil deelnemen: aarzel dan niet! In de link ontdekt u een korte video van ruim een 
minuut die een beeld schept van al het moois dat u te wachten staat! 
 

https://youtu.be/4uwttRAyysM 
Deelnemers list & meer info op onze website 

www.seasunrally.com 


