10 daagse Pousada Rally
Portugal – Spanje (naar de zuidkaap Europa)

van zondag tot en met dinsdag

VOOR MEER INFO KIJK OP ONZE WEBSITE
WWW.BIGSEVENTOURS.NL BEZOEK OOK EVEN
ONZE BLOG MET REACTIES EN DE SLIDE SHOW
MET FOTO’S VAN DIVERSE GEREDEN RALLY’S.

Voor de echte avonturier en globetrotter heeft B7T de Pousada Rally uitgezet
die al twee keer eerder is verreden in 2014 en 2015. De Rally start in Bilbao
waar u heen vliegt en uw eigen auto klaar staat bij het hotel in Bilbao. De
volgende dag start de Rally waar u de eerste Rally dagen een deel volgt langs de
Camino de Santiago (de oude pelgrimsroute) en rijdt u dwars door het natuurreservaat Picos de Europa rijdt om dan in Santiago de Compostella uit te komen.
Vanuit daar buigt u af richting het zuiden naar Portugal, u overnacht in diverse
speciaal geselecteerde Pousada’s. Via de prachtige en bekende Spaanse stad
Sevilla komt u aan bij het zuidelijkste puntje van Europa, het kustplaatsje Tarifa.
Hier ziet u het werelddeel Afrika aan de overzijde van de zeestraat van Gibraltar
liggen. Hier treft u ook aan het oude zeefort wat Europa (400 jaar voor Chr.)
beschermde tegen de Moren, ofwel de Marokkaanse Berbers en Arabieren. .
U overnachten doet u op een steenworp afstand van de zuidpunt Europa

Het wegennet van Spanje en Portugal is goed te noemen. De Europese Unie
heeft daar in het verleden veel geld in geïnvesteerd. Niet alleen de tol en de
snelwegen zijn goed maar ook de kleinere binnenwegen (die wij kennen als Ben N wegen). Juist daar waar routes liggen zijn van zeer goede kwaliteit. Elke
morgen na het ontbijt houden wij een briefing waarin wij kort vertellen wat u
die dag te wachten staat, waar u heen gaat en wat er te zien en te beleven is
onderweg. Wij werken met navigatiesystemen van Garmin waarin de te rijden
routes zijn geupload en voorzien zijn van de laatste actuele kaart updates. Deze
navigaties zorgen ervoor dat u elke dag exact de route rijdt zoals wij die hebben
uitgezet. Dagelijks wordt u op 100 meter voor uw overnachtingadres afgezet.
Zeker ideaal als u niet met een grotere groep wilt rijden maar solo. De vrees dat
u zult verdwalen of ’s avonds heel laat zult aankomen omdat u het niet kunt
vinden zal u niet gaan overkomen dat is een zekerheid die wij u kunnen geven.

Even iets over ons zelf. BigSevenTours organiseert de Rally’s op eigen initiatief
en zoekt daar vanuit eigen netwerk deelnemende equipes bij. Ook maakt B7T
een Rally op maat voor een auto- of vriendenclubs. Deze Pousada Rally is deels
door Spanje en deels door Portugal uitgezet en kunt u met een zelf samengesteld gezelschap gaan rijden. Doelstelling van ons is om deelnemers maximaal te
ontzorgen en een bijzondere ervaring in hun leven te laten beleven. In tien
dagen uit en thuis een Rally toertocht rijden met uw eigen auto door Spanje en
Portugal met als eindpunt zuid Spanje is alleen maar mogelijk d.m.v. ons Fly &
Drive concept. Onze drielaagse trailer is de enige van dit type met een Nederlands kenteken en ideaal voor de lagere en kleinere type auto’s. Wij kunnen
meer auto’s tegelijk meenemen wat dus behoorlijk in de kosten scheelt.
Zelf heen en terug rijden zal u geen kosten mee gaan besparen gezien de dure
brandstof in Frankrijk. Ook scheelt het u een behoorlijk aantal reisdagen.

Het eindpunt van deze Rally is Marbella, daar gaat uw auto weer op de autotransporter voor de reis huiswaarts en u vliegt vanaf Malaga terug naar de
luchthaven waar u ook vandaan vertrokken bent. Wikipedia omschrijft een
Pousada als volgt: Een Pousada is een Portugese term voor een veelal een
luxueus hotel dat veelal gevestigd is in een historisch gebouw. (oude kloosters,
kastelen, molen, grenskantoren etc.)

De Rally start op maandag morgen in Bilbao en omvat totaal negen rijdagen, in
de week erop op dinsdag eindigt de Rally in Marbella. Onze auto-transporter
rijdt tijdens de Rally van Bilbao naar Marbella en staat weer klaar als u daar
aankomt. Zeker voor de klassiekerrijder altijd wel een goed gevoel mocht uw
auto het onderweg begeven dat repatriëring (ergens onderweg) ook tot de
mogelijkheden behoort mocht dat nodig zijn.

Op een centrale aangegeven plaats worden de auto’s verzameld om deze op te
laden voor transport richting Bilbao. Zijn er veel Belgische deelnemers dan
regelen wij daar ook een oplaadplaats. Zoals in onze algemene reisvoorwaarden
staat omschreven beschikken wij over een eigen auto-transporter met een CMR
transportverzekering voor schade en diefstal dit t.b.v. de auto’s die onderweg
vervoerd door ons van en naar Spanje. Lees dit eens aandachtig door.

Ruimschoots voor aanvang van deze Pousada Rally is er een uitgebreide info- en
kennismakingsavond. Hiervoor ontvangt u als groep tijdig een uitnodiging voor.
Onder het motto ´´u vraagt wij draaien´´ gaan wij zoveel mogelijk van uw
wensen invullen. Voor ons is het van belang dat de autotrailer maximaal gevuld
is om deze aantrekkelijke aanbieding gestand te kunnen doen. Inschrijvingen
voor deze Rally zijn gelimiteerd in verband met A. de capaciteit van onze
autotrailer, ofwel de grote en hoogte van reeds ingeschreven auto’s bepalen
uiteindelijk het aantal deelnemers B. de grote van de hotels (Pousada’s) i.v.m.
het aantal kamers die beschikbaar zijn. Wij hebben een voorkeur voor de wat
kleinere accommodaties waar u gast centraal staat en gastvrijheid normaal is.

De meeste locaties waar u verblijft hebben een speciaal tintje. In alle Pousda’s
hotels is altijd vrije WiFi. Over de prachtige ongerepte natuur en de mooie
landschappen raken wij nooit uitgesproken, een reiservaring die wij graag met u
willen delen. Elke dag komt u weer door adembenemende landschappen. Een
eldorado voor de cabrio- of klassiekerrijder, elke kilometer is meer dan 100%
genieten. Het diner in de avond laten wij in principe plaats vinden in de Pousada
zelf, zodat u de auto na aankomst kunt laten staan. Wij hebben, waar mogelijk,
goede prijsafspraken gemaakt m.b.t. de diners en de wijnen. Uiteraard is het
aan u daar wel of geen gebruik van wilt maken. De avond diners, koffie stops en
middag lunches zijn niet in de reissom inbegrepen, de ochtend ontbijten wel.

Rally dagtour programma:
Donderdag: Auto’s laden voor transport op een nader te bepalen locatie.
Vrijdag: Vertrek van de geladen auto-transporter richting Bilbao.
Zaterdagavond: Aankomst auto-transporter bij het hotel in Bilbao.
Zondagmiddag: U vertrekt voor in de middag vanaf Schiphol of Dusseldorf en 2
uur later komt u aan in Bilbao, hier staat de uw auto klaar. Wij ontvangen u op
het Airport van Bilbao en brengen u direct rechtstreeks met de taxi naar het
hotel. Inchecken, consumptie nuttigen en daarna Bilbao in met de taxi voor een
Diner op een door reeds gereserveerde locatie. Het welkomsdiner is bij de inschrijfsom inbegrepen incl. heerlijke wijnen die wij nuttigen en de taxikosten.

Wij hebben voor u de routes uitgezet over de mooiste weggetjes door de prachtige ongerepte natuurgebieden, waar ook de vale gier u vanuit de lucht volgt.
Ook hebben wij alternatieven in het programma aangebracht om u een
onvergetelijke 9 daagse Rally te laten beleven. Wilt u afwijken van het Rally
programma? onze insteek is dat in overleg veel mogelijk is. Het is uiteindelijk
ook uw feestje. Ondanks dat u niet elke dag vroeg zult aankomen bij de hotels
hebt u wel voldoende mogelijkheid om na de tourdag bijvoorbeeld ook van het
zwembad te genieten. Elke rijdag omvat als uitgangspunt maximaal 7 fysieke
rijuren wat betekent afstanden tussen de 180 en 350 kilometer. ’s Morgens om
ca. 9.30 uur vertrekken, tijd voor koffie en een lunch onderweg betekent in de
namiddag tussen 5 en 6 uur weer aankomen bij een nieuw overnachtingadres.
Verkiest u voor optie snelste route, dan zult u vroeg aankomen op de bestemming. Heeft u wensen m.b.t. een persoonskamer of Single Beds alsmede
een dieet of anderszins speciale zaken, laat het ons het tijdig weten.

Donderdag: Ontbijt en briefing en start 9.30 uur, vandaag rijdt u het eerste deel
via de kustweg, na de lunch in de tuin van een restaurant heeft u als eindpunt
het natuurreservaat Pargue National da Peneda Geres, u slaapt in de Pousada
gebouwd op de steile rotsen, totaal rally afstand van de dag is 307 km.
Vrijdag: Na de briefing is de start van de Serra da Estrela Rally, deze bedraagt
slechts 240 km. Eindpunt van de dag is een zeer bijzondere locatie en Pousada
met mooi zwembad en heerlijke kamers in zeer luxueuze opzet.
Zaterdag: Vandaag rijdt u door het midden van Portugal en koerst u noord –
zuid, afstand deze dag 352 km.
Zondag: Ontbijt en briefing en daarna vertrek richting het oosten en u komt
weer terug in Spanje. Wij hebben de Rally route wat omgelegd zodat u komt
langs prachtige grillige meren, na 292 km is het eindpunt de mooie stad Sevilla
en slaapt in de luxe Pousada gelegen in het centrum. De stad die u gezien,
gevoeld en ervaren moet hebben in uw leven. De inwoners van Sevilla zijn trots
om in de mooiste stad van Spanje te mogen leven, wonen en werken.
Maandag: Vandaag staat het zuidelijkste puntje van Europa op het programma,
u rijdt via het mooie Ronda, hier hebben wij een lunch en u heeft ruim de
gelegenheid om dit stadje lopend te bekijken, daarna op naar de Zuid-kaap van
Europa. Elke autoliefhebber moet hier een keer geweest zijn. Waarom wel naar
de Noord-kaap en niet naar de enige echte Zuid-kaap? Veel mensen denken dat
dit point of interest in Italië of Griekenland ligt, nee dus er is maar 1 zuid kaap
van Europa en dat is Tarifa. Deze dag gaat u 310 kilometer rijden. Uiteraard
toosten wij op de Zuid-kaap met Champagne dat wij het weer gehaald hebben.
Dinsdag: Wie dat wil kan een bezoek brengen aan Gibraltar, daar komt u langs
vandaag. Vandaar volgt u de kustweg vai een bezoek aan Marbella en de haven
komt u aan in Mallaga, slechts 153 km of u neemt de route door de bergen 226
km. Het zit erop, de trailer wacht op alle auto’s zodat deze in de namiddag
opgeladen kunnen gaan worden voor transport richting Nederland.
Woensdag: U vliegt terug naar Nederland waar u later op de dag aankomt en
uw auto volgt u per auto-transporter.
Zaterdagmiddag: Aankomst auto-transporter in België c.q. Nederland.

Wanneer ?

Maandag: Briefing is de eerste dag wat vroeger om 8.30 uur en daar krijgt u de
info over te rijden routes, instructie gebruik navigaties en communicatie
apparatuur om dan tegen ca. 10.00 uur te vertrekken. De route loopt eerst via
het noorden en een uitkijk punt over de Atlantische Oceaan via Embalsa de Ebro
tot vlak voor Potes om daar te overnachten in een prachtig (Wellness) hotel,
een gebouw uit de 18e eeuw. Totaal dagtour is 300 km.
Dinsdag: Eerst hebben wij de ochtend briefing waarna de rally start om 9.30 en
berdraagt 221 km. De lunch doen wij in het dorpje gelegen midden in het
natuurreservaat van de Picos in een doodlopende kloof. Eindpunt van de dag is
Leon. Overnachten doet in de luxe Parador van Leon gelegen midden in het
centrum. U heeft deze dag ook nog ruim de gelegenheid deze mooie stad te
verkennen of eventueel te shoppen.
Woensdag: Na de ochtend briefing start de Rally van 339 km die grotendeels
langs de route Camino de Santiago loopt. Eindpunt deze dag is Santiago de
Compostella. U zult hier ook vroeg in de middag aankomen. Het hotel is 2
minuten lopen vanaf het centrum en heef een eigen ondergronds garage.
U heeft tijd genoeg om de kathedraal te bezoeken waar de pelgrimstocht
eindigt en waar de apostel Jacobus ligt begraven. Het avond diner gaan we
ergens doen in de stad, wie wil sterren eten of gewoon tapas laat het ons weten
wij hebben de adressen.

In overleg met ons kunt u als groep een week gaan bepalen. Het Fly&Drive
arrangement is van Zondagavond tot en met de Woensdag erop, omvat 9
rijdagen en 10 dagen uit en thuis. Juli en augustus zijn geen geschikte maanden,
het is dan veel te heet in de gebieden waar u door zult komen en temperaturen
van 40 graden zijn geen uitzondering in deze periode.

Wat zijn de kosten van deze Rally?
De prijs is opgebouwd uit componenten te weten A. per persoon betaalt u
€ 1.595,- dit is voor de vliegtickets vanaf Amsterdam of Dusseldorf naar Bilbao,
plus terug van Marbella naar Amsterdam of Dusseldorf. Tevens zit hierbij in 10
luxe overnachtingen incl. een riant ochtend ontbijt, het 3 gangen diner voor de
start in Bilbao (incl. wijn e.d.) het uitzetten van de Rally tourtocht, het uitwerken
van roadbooks, het uploaden van routes in de navigaties (en bruikleen daarvan)
alsmede de B7T de reisbegeleiding (die zelf ook meerijdt met een assistent
auto) en de B7T organisatiekosten. Voor vervoer auto Nederland-Spanje visa
versa betaalt u € 1.395,-* (*afhankelijk van de afmeting auto, opgaaf krijgt u
vooraf gespecificeerd) in dit bedrag zitten ook de parkeerkosten bij overnachtingsadressen. Eenmalig wordt in rekening gebracht € 260,- per equipe voor
afkoop brandstoftoeslagen vliegtuig en vrachtauto, plus de transportverzekering
voor uw auto met bagage en de rallyschildjes. Onze prijzen zijn gebaseerd op
gebruik tweepersoonskamers, mogelijkheid van eenpersoonskamers is beperkt
mogelijk en kost € 45,- p.p.p.n. extra. Heeft u nog vragen bel of mail ons gerust.

Henri Hoekzema mobiel +31(0)6-13553385 of per e-mail
hoekzema@bigseventours.nl of hoekzema@hetnet.nl.

