BigSevenTours Madeira - Douro Rally van zondag 1 t/m vrijdag 12 Oktober 2018 oktober
2018
12 daagse Rally – Bilbao - Picos d’ Europa – Porto – dagcruise Rio de Douro - 4 dagen Madeira.

In 2008 zijn wij gestart met onze plannen van BigSevenTours, de reden om in 2018 een 10 jarig lustrum Event te organiseren met een
zeer bijzondere Rally. Deze Rally is 4 dagen langer met als extra een uitstap naar het bloemeneiland Madeira. Ook deze keer is het
weer een compleet Fly & Drive Rally event met start en finish in Noord-Spanje. Via de Picos d’ Europa gaat u naar de havenstad Porto
(Portugal). Totaal af te leggen 1.920 km in 7 rijdagen. Tevens hebben wij een dag ingelast met een spectaculaire dag cruise op de
Portugese rivier de Douro met sluis schuttingen van 35 meter verval. Op Madeira hebben wij o.l.v. een gids excursies naar bijzondere
locaties, overnachten doet u in een luxe ****Resort met diverse faciliteiten en elke morgen een ontbijt aan zee. Wilt u zelf heen en
terug rijden naar de start locatie in Bilbao Spanje, kunt u zich inschrijven als eigenrijder en is er een minderprijs van toepassing.

Alle hotels waar u overnacht worden door ons met zorg uitgezocht en geboekt, criteria is een acceptabel prijs- kwaliteitsniveau,
goede en veilige parkeermogelijkheden voor de deelnemende auto’s, vrij internet, een royale tweepersoonskamer c.q. voldoende
mogelijkheid m.b.t. eenpersoonskamers voor degenen die dat wensen als extra optie. Ook kijken wij naar aanwezigheid van een
zwembad en restaurant, zodat u niet meer van de auto gebruik hoeft te maken in de avond. Wij streven er altijd na om de wat
kleinere hotels voor u te boeken waar u nog de gastvrijheid ervaart van de eigenaar zelf.
Elke dag opnieuw komt u door verrassende adembenemende landschappen. De kleuren van de rotspartijen en in het najaar de
prachtige herfst kleuren, doet denken dat u op een andere planeet aanwezig bent. De binnenlanden van Spanje en Portugal hebben
veel gelijkenissen met Colorado van de Verenigde Staten. Ruige natuur met veel afwisseling maar tevens prima wegen om te berijden.
Achter elke bocht staat u weer een andere verrassing te wachten. Eten is van een goede kwaliteit en over het algemeen niet duur, visen vleeseters komen hier goed aan hun trekken, ook voor de vegetariërs en glutenvrije eters heeft men voldoende gerechten op de
kaart. De wijnen in Spanje en Portugal staan bekent als prima wijnen voor een nette prijs.
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De te rijden routes / dagprogramma.

-

Donderdag 27 September – Auto en bagage aanleveren voor transport naar Spanje
Zondag 30 September
– Vertrek met het vliegtuig vanaf Schiphol, in de middag komt u aan op Airport Bilbao, na het in ontvangst
nemen van uw auto (die al klaar staat) kunt u inchecken in het Hotel. In de avond is er een welkomsdiner
welke bij de reissom is inbegrepen.
Maandag 1 Oktober
- Vertrek na de briefing uit Bilbao via de mooie kustweg naar het natuur reservaat Picos d’ Europa, hier
verblijft u in een luxe Thermen Spa Hotel, het Spa arrangement is inclusief, afstand eerste dag is 240 km.
Dinsdag 2 Oktober
- U gaat deze dag een route rijden van 332 km en overnacht in de mooie Parador Villafranca.

Woensdag 3 Oktober
Donderdag 4 Oktober

Vrijdag 5 Oktober

- Deze dag komt u via de Portugese binnenlanden aan in de havenstad Porto, u verblijft hier twee
nachten, het hotel wat geboekt is ligt aan de monding van de rivier de Douro op 150 meter van het strand.
- Een autoloze dag, u gaat met de bus 80 km stroomopwaarts waar het cruiseschip klaar ligt voor een rondvaart op de Douro, via de sluizen van 1. de Lever Dam met 14 m. verval en 2. de Carrapatelo Dam met
35 m verval vaart u 32 km stroomopwaarts. De lunch is aan boord van het schip en het avonddiner zijn
inbegrepen in de reissom. U komt later op de avond terug bij het Hotel in Porto.
- Uw auto blijft voor 4 dagen veilig geparkeerd onder het hotel in Porto, met de shuttle bus wordt u gebracht
naar het Airport van Porto, na een vlucht van 1,5 uur komt u aan op het Airport van Madeira.
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Zaterdag 6 Oktober
Zondag 7 Oktober
Maandag 8 Oktober
Dinsdag 9 Oktober
Woensdag 10 Oktober
Donderdag 11 Oktober

Vrijdag 12 Oktober

Zaterdag 13 Oktober
Dinsdag 16 Oktober

- Deze dag gaat u met een gids mee in de bus over het Eiland, al het moois gaan wij u niet verklappen.
- Vrije dag en zelf ter invulling, u kunt meedoen aan een programma, in de ochtend briefing na het ontbijt,
worden de mogelijkheden met u doorgenomen.
- U vliegt weer terug naar Porto en de middag is voor eigen invulling om de binnenstad te bezoeken, dit geldt
ook voor het avonddiner waar u dat zelf gaat nuttigen. ViaMichelin heeft 12 tips voor goede restaurants.
- U gaat de Douro volgen met uw eigen auto en stroomopwaarts, 350 km naar de plaats Mirando de Douro.
- Ook deze dag blijft u de Douro stroomopwaarts 328 km volgen, eindbestemming Berlanga de Douro.
- De route gaat naar het Noorden, mogelijkheid tot bezoek aan de wereld beroemde Bodega Marqués de
Riscal en een Baskische lunch in het nostalgische autovrije dorp Laguardia, eindbestemming is de oude
Parador in Calahorra. Deze dag 3 etappes van 255 + 8 + 73 km.
- De laatste tour door het mooie Baskenland, via het beroemde Gernika (Picasso) naar het laatste hotel in
Bilbao waar ook de autotransporter geparkeerd staat. In de avond een afscheidsdiner in een authentiek
Baskisch restaurant afgelegen in het landschap.
- De auto’s opladen voor transport richting Nederland en u vertrekt vanaf Airport Bilbao weer naar Schiphol.
- Auto’s zijn weer terug in Nederland en deze kunnen weer door u opgehaald worden.
-

Rest nog het verzamelen van alle gemaakte foto’s en filmpjes welke dan aan een ieder gesorteerd wordt verstrekt.
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Wat zijn de kosten.
Onderstaand een opsomming van kosten en wat u daar van mag verwachten.
1. Voor de 12 dagen Rally betaald u € 2.285,- per persoon, hier krijgt u voor :
* 13 nachten hotel logies incl. een ontbijt, dit op basis van twee persoonskamers
* De vliegtickets Amsterdam – Bilbao, visa-versa
* De vliegtickets Porto – Madeira, visa-versa
* De bus kosten voor de excursies op Madeira
* 1 daagse Cruise op de Rio de Douro met een lunch aan boord en avond diner, incl. de bus / treinkosten van en naar Porto.
* Taxi kosten transfer Airport Bilbao naar het hotel bij aankomst en bij vertrek
* Tevens is in deze prijs verwerkt een welkoms- en afscheidsdiner op de eerste en laatste dag in Bilbao incl. de taxi kosten.
* Gebruik van de Spa arrangement in het hotel op de maandag 1 oktober
* Rally Event kleding
* Fotoboek van de Rally incl. digitale file verzending met alle verzamelde foto’s
2. Voor de 12 dagen Rally betaald u € 1.475,- per auto, dit is voor :
* Vervoer auto Nederland - Spanje visa-versa (tot lengte van 4,00 m. en hoogte van 1,22 m. hierboven gelden toeslagen )
* Rally bordjes en stickers voor de auto
* Roadbook en gebruik van de (leen) navigatie incl. de voor in geprogrammeerde routes
* Parkeerkosten bij de Hotels
* Service en assistent bij pech onderweg (voor kleine reparaties)
* Koffer service
3. Eenmalig betaald u per equipe € 225,- dit is voor :
* Transport verzekering (tot 1.000 kg meer gewicht auto is € 0,15 per kg)
* Afkoop brandstof toeslagen vliegtuig en autotransporter
Maakt u geen gebruik van ons Fly & Drive concept en rijdt u zelf heen en terug naar Bilbao, dan is er een minderprijs op het
gesaldeerde totaal van toepassing groot € 1.275,- Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW
Voor een optie op deze Rally 2018 of definitieve aanmelding ga naar onze website www.bigseventours.nl .
Heeft u vragen stel ze gerust per mail hoekzema@bigseventours.nl of per telefoon Henri Hoekzema +31 (0) 6 13 55 33 85

