17 daagse Gran Recorrido 4.051 km

Spanje – Portugal – Spanje
Big Seven tours heeft haar langste Rally uitgezet met de Gran Recorrido van Noord naar Zuid Spanje en weer terug
met een bezoek aan de enige echte Zuid kaap van Europa. Geen Griekenland, geen Italië maar naar Tarifa in Spanje
gelegen naast Gibraltar. Een toertocht van 17 dagen uit en thuis. Dit is inclusief 2 reisdagen en 2 Day-Off dagen voor
eigen invulling. Voor meer informatie zie het dagprogramma lees hieronder de uitgebreide info.
De toertocht heeft een totale lengte van 4.051 km welke wordt afgelegd in 13 rijdagen.
Er is een inschrijfmogelijkheid vanaf 9 tot maximaal 18 equipes (tussen 18 en 36 personen) dit vanwege:
1. de beschikbaarheid van kamers bij de kleinere familie hotels waar u gaat verblijven
2. de beschikbare opties op de vliegtuigstoelen en
3. het vervoer van de auto’s op de ingehuurde auto transporters.
U begrijpt het al, ook dit event is gekozen voor een Fly&Drive Event. U vliegt samen met uw partner vanaf Schiphol
(NL) naar Bilbao (SP). Uw auto gaat per vrachtwagen naar Spanje en staat klaar bij het (start-finish) hotel in Bilbao
wanneer u aankomt. Na de toertocht vliegt u weer naar huis terwijl uw auto goed verzorgt na gedane arbeid terug
naar Nederland wordt vervoerd per vrachtwagen.

Dagprogramma.
4 weken voor vertrek – Technische keuring ingeschreven auto’s.
4 weken voor vertrek – Informatie en kennismakingsavond voor de ingeschreven deelnemers van 19.30 tot 22.30
uur.
Woensdag
– Opladen auto’s op nader te bepalen locaties in het land (midden en zuid), info volgt.
Vrijdag
– Aankomst in de avond van de auto’s bij (start-finish) hotel in Bilbao.
dag 1. Zaterdag
– Vliegreis deelnemers Amsterdam - Bilbao. ’s Avonds een georganiseerde welkomstborrel
in het (start-finish) hotel te Bilbao.
Alle rijdagen beginnen (na het ontbijt) met een uitgebreide briefing van ongeveer een half uur, u krijgt dan informatie over de te rijden route, bezienswaardigheden, koffie- en lunchstops etc. etc. Uiteraard is er ook voldoende
ruimte ingelast tot het stellen van vragen.
dag 2. Zondag
– 1e toerdag. Een georganiseerde koffie- en lunch locatie, overnachting nabij Potes in het
natuurreservaat Picos de Europa, incl. een 3 gangen diner in het hotel. Mogelijkheid tot
gebruik van Spa arrangement aan het eind van de middag. (tussen aankomst en diner)
Totaal deze dag 305 km door Baskenland.
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dag 3. Maandag

– 2e toerdag. Een georganiseerde koffie- en lunch locatie, wandeling door de kloof in de
Picos, overnachting in de stad Leon, ’s avonds een diner in de authentieke Parador.
Totaal 223 km door het prachtige Picos de Europa.

dag 4. Dinsdag

– 3e toerdag. Georganiseerde lunch op bijzondere locatie om 13.30 uur, overnachting in
Santiago de Compostella, avond diner op eigen gelegenheid op diverse locaties in het
centrum van Santiago. Loopafstand is 400 m van het Hotel. Totaal 338 km.
– 4e toerdag. Georganiseerde lunch op mooie locatie aan zee, overnachting nabij Braga
(Portugal) incl. een 3 gangendiner in de Pousada waar u ook overnacht. Afstand 293 km.
– 5e toerdag. Tocht door de binnenlanden van Portugal naar Combria, totaal 295 km.
Een georganiseerde lunch om 13.30 aam de Pedra en een 3 gangen luxe BBQ in de
exclusieve stijlvolle tuin van de Pousada.
– 6e dag. Een dag voor vrije besteding, deelnemers kunnen blijven in de Pousada en een
bezoek brengen aan het mooie Coimbra, Porto of Lisabon, in de avond is er een 3 gangen
Captains diner in de Pousada. Tijdens het diner een live optreden van een Portugees trio.
– 7e toerdag. Een route richting het zuiden van Portugal totaal 325 km. Om 20.30 uur een
3 gangen diner in de oude (uit de middel eeuwen) Pousada waar u ook overnacht.
– 8e toerdag. Totaal 225 km, mogelijkheid van het rijden van de route door het Safari park,
vroeg in de middag aankomst Sevilla. Koffie, de lunch en diner deze dag op eigen gelegenheid, u krijgt van ons adressen voor mogelijke locaties.
– 9e toerdag. Bezoek aan Ronda, georganiseerde lunch locatie in Ronda, in de namiddag
aankomst op de Zuid kaap (Tarifa) Spanje, gezamenlijk champagne toast op de Zuid kaap
met een foto moment, om 21.00 uur 3 gangen diner in het hotel 7 km van de Zuid kaap
van Europa. Totaal deze dag 308 km.

dag 5. Woensdag
dag 6. Donderdag

dag 7. Vrijdag

dag 8. Zaterdag
dag 9. Zondag

dag 10. Maandag

dag 11. Dinsdag

dag 12. Woensdag
dag 13. Donderdag

– 10e toerdag. Via Marbella, eventueel een koffie stop op Porto Banus. Een lunch gelegenheid op Paso de Malaga, overnachting bij Bodega uit de 18e eeuw nabij Granada. Mogelijkheid voor het diner om een rondleiding over de wijnvelden te maken en een bezoek aan
de Wijnkelder (zit niet in het programma). Om 21.00 uur een 3 gangen diner met uiteraard
de heerlijke exclusieve wijn van deze Bodega. Dit hotel beschikt over een heerlijke buitenzwembad. Totale toerafstand 310 km.
– 11e toerdag. Noordwaarts via Cordoba naar Manzanares, totaal 325 km.
In de avond een 3 gangen diner in het hotel.
– 12e toerdag. Totaal te rijden kilometers 265 met als eindpunt Avilla, een oud geheel
ommuurde vestingstad, in de avond een georganiseerd 3 gangen diner.
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dag 14. Vrijdag
dag 15. Zaterdag
dag 16. Zondag

dag 17. Maandag
Dinsdagavond

– 13e toerdag. Naar de Rioja streek en slapen in de Parador van Calahorra, totaal 350 km.
In de avond een 3 gangen diner in de Parador van Calahorra.
– 14e en laatste toerdag. Aankomst voor in de middag in Bilbao, Afstand deze dag 185 km.
Diner is georganiseerd om 21.00 uur in het hotel te Bilbao.
– Vrije dag in Bilbao, gelegenheid tot bezoek aan Guggenheim museum(voor eigen rekening)
Tevens route uitgezet van 200 km voor de liefhebber die nog geen genoeg kan krijgen van
het rijden. Vanaf 17.00 uur Healey’s opladen voor transport naar Nederland, in avond
gezamenlijk afscheidsdiner in een oud Baskisch restaurant op het platteland.

– Vroeg in de ochtend vertrekken de auto-transporters naar Nederland, deelnemers vliegen
terug naar Schiphol in de middag.
– Aankomst auto-transporters in Nederland

Algemene informatie:
Het wegennet van Spanje is heel goed en van Portugal redelijk goed te noemen. De Europese Unie heeft in het
verleden veel geld geïnvesteerd in deze regio’s. Niet alleen de tol- en snelwegen zijn goed maar ook de kleinere
binnenwegen die wij kennen als B en N wegen, dus juist daarover liggen onze te rijden routes.
De dagelijkse routes zijn zo uitgezet dat u over het algemeen kunt aanhouden :
- ontbijtbuffet is open vanaf 7.00 uur.
- 8.30 tot 8.45 uur koffer inleveren voor transport.
- start briefing om 9.00 uur.
- start van de toer om 9.30 uur.
- georganiseerde lunches zijn tegen 13.30 en duren ongeveer 1,5 uur.
- aankomst hotel tussen 17.00 en 18.00 uur.
- eigen tijd en/of borrelen in de bar tot +/- 20.00 uur.
- aanvang diner 20.30 - 21.00 tot 22.30-23.00.
De diners die bij de reissom zijn inbegrepen bestaan altijd uit minimaal 3 gangen en zijn incl. witte en rode wijn van
het huis als ook tafelwater en cerveza (biertje), als afsluiting koffie of nagerecht, het likeurtje is voor eigen rekening.
T.a.v. vegetarische maaltijden is men helemaal ingesteld in Spanje, dit moeten wij wel van tevoren doorgeven, u
kunt dit aangeven op het inschrijf formulier. Van de 17 dagen dat u van huis bent zijn er op 13 dagen diners
geregeld. Alleen in de steden Santiago de Compostella en Sevilla (waar u ook overnacht) alsmede de aankomst en
vertrek dag in Bilbao is er niets voor u geregeld. Hier is bewust voor gekozen omdat Santiago en Sevilla heel veel
kleine bijzondere eetgelegenheden kennen waar geen grote groepen terecht kunnen en dat wij u daarnaast ook de
gelegenheid willen geven om zelf wat leuks te kiezen, er is mogelijkheid om met ster te gaan dineren.

Het weer in de maanden Mei, Juni , September en Oktober is zeer goed te noemen, dus lekker warm en aangenaam
overdag, u moet denken aan 24-32 graden. Zeker op hoogte in de bergen loopt de temperatuur ook al snel op naar
18-20 graden. Portugal heeft een uur tijdsverschil en de klok moet onderweg een uur vooruit gezet worden. De toer
kan gereden worden met ter beschikking gestelde B7T (leen) navigaties incl. vooraf geupload routesysteem en met
een uitgewerkt Roadbook.
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Deze navigaties zorgen ervoor dat u elke dag exact de route rijdt zoals wij die voor u hebben uitgezet. Dagelijks
wordt u op 100 meter nauwkeurig op het koffie-, lunch- of overnachtingsadres afgezet. Zeker ideaal als u niet in een
grote groep wilt rijden maar bijvoorbeeld solo of met een klein gezelschap. De vrees dat u zult verdwalen of ’s
avonds erg laat zult aankomen, omdat u het niet kunt vinden, gebeurt niet en is een zekerheid die wij u nu al
kunnen geven.

Zaterdag komt u aan in Bilbao en zondagmorgen na de uitgebreide eerste briefing start de rally. Na 15 dagen komt u
weer terug op deze locatie. Zoals in onze algemene reisvoorwaarden staat omschreven beschikt Big Seven Tours
over een eigen autotransporter en huurt daar een aantal bij om de hele groep van deze service te kunnen voorzien.
De te vervoeren auto’s vallen allemaal onder de Europese CMR transportverzekering voor schade en diefstal dit
t.b.v. de auto’s die onderweg vervoerd worden door ons van en naar Spanje. Wij adviseren u een All-Risk verzekering af te sluiten mocht u deze niet hebben. Op de info avond is dit een onderwerp waar wij uitgebreid aandacht
aan zullen geven, lees de voorwaarden aandachtig door en heeft u vragen dan vernemen wij dat graag. Bij veel
stations is nog wel 98 benzine te verkrijgen alhoewel dit per jaar minder wordt. Pompstations staan allemaal in de
navigatie en de 98 stations op de route zullen wij aangeven in het Roadbook en tevens speciaal kenmerken in de
navigatie, ook worden deze benoemd in de briefing ’s morgens. M.b.t. service en assistentie hebben wij afhankelijk
van de grote van de groep een service auto die de hoofdroute zal volgen, zij zijn beschikbaar voor kleine nood
reparaties onderweg, deze auto doet tevens de kofferservice tussen de hotels onderweg. U kunt gebruik maken van
deze service voor maximaal 1 grote koffer per equipe. LET OP het is van belang dat u dit direct op het inschrijfformulier al aangeeft als u hier gebruik van wilt maken tijdens deze rally.
De hotels waar u verblijft vallen in de categorie 3 sterren (+) tot 4 sterren. De indicatie bij de hotels kloppen niet
altijd met het comfort dat men biedt, een 3 sterren hotel kan beter en schoner zijn dan een 5 sterren hotel is onze
ervaring, reden om vooraf alles te bezoeken en te checken om de kwaliteit maximaal te waarborgen. Dat geldt ook
voor de geregelde lunches. Koffie plekken geven wij aan op de route, men is over het algemeen niet ingesteld op
grote groepen. Omwille van de tijd is het slimmer dit te verdelen over diverse locaties, wij geven er de voorkeur aan
dat deelnemers zelf kiezen of en waar ze willen koffie drinken, voor de niet georganiseerde lunches geldt het zelfde.
Points off interest (POI) staan elke dag in het Roadbook vermeld.

Wat zijn de kosten van deze ?
De compleet verzorgde Grote Route van Spanje, de Gran Recorrido kost u € 8.460,- All-In per equipe, dit is 2
personen en een auto. Wilt u twee één persoonskamers in plaats van de gebruikelijke twee persoonskamer is dit
mogelijk tegen een meerprijs € 1.570 per equipe extra. U kunt ons per mail aangeven indien u hier gebruik van wilt
maken. Deelname één persoon equipe is ook mogelijk tegen een minderprijs van € 810,- Het aantal eenpersoonskamers is beperkt, wij wijzen deze kamers toe op volgorde van inschrijving.

Wat is inbegrepen in de reissom?
- 2 retour vliegtickets (Economy Class) Amsterdam – Bilbao.
- Vervoer van uw auto van Nederland naar Spanje visa versa incl. CMR transportverzekering.
- 16 overnachtingen op basis van tweepersoons kamers incl. het ontbijt en de parkeerkosten.
- Per equipe een volledig uitgewerkt Roadbook, Big Seven Tours leennavigatie, Rallyschildjes, stickers en een
Rally Fleece of Polo voor onderweg.
- Assistentie voor pech onderweg en koffer service tussen de hotels. (bij een groep van 18 auto’s)
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- 13 stuks, 3 gangen diners in de avond incl. wijnen etc. voor 2 personen.
- 7 koffie stops en 9 lunches georganiseerd op locatie voor 2 personen.

Wat is de inschrijfprocedure?
Aanmelden via de webside van BigSevenTours of per post t.a.v. dhr. H. Hoekzema, Tielerwaard 8, 8304 MN
Emmeloord en wij nemen contact met u op. Wij zullen u vragen een 1e termijn te voldoen en om een kopie van
beide paspoorten. Kopie paspoorten of identiteitskaarten hebben wij nodig om twee redenen :
1. Voor het boeken van vliegtickets moeten wij de exacte tenaamstelling hebben van zowel de voornamen en de
achternamen vermeld in het paspoort. Bij getrouwde mensen kunnen deze verschillen met het dagelijks gebruik
en vermelding in het paspoort. Ook op de juiste geboortedatum is men streng, reden dat wij zelf boeken en
checken om te voorkomen dat iemand niet mee mag en eruit wordt gehaald bij gate op Schiphol of Bilbao.
2. Voor verblijf in de Hotels, Pousadas of Paradores onderweg. De wetgeving stelt in Spanje en Portugal dat u het
paspoort ter plaatse moet inleveren bij incheck aan de balie en men daar zelf een kopie van maakt. Men is
verplicht om deze gegevens minimaal 1 jaar te bewaren, een maatregel n.a.v. de aanslagen in Madrid jaren
geleden. Hier schuilt een gevaar dat a. al uw gegevens daar liggen b. het lang duurt voordat u het paspoort
terug krijgt na incheck hotel en c. mogelijk u het de volgende morgen vergeet mee te nemen.
Geen paspoort betekend geen logies, ook al hebt u betaald. Hotels gaan daar zeer streng mee om omdat de politie
elk moment kan vragen naar paspoorten en een lijst met gasten, klopt dit niet, dan heeft het hotel een probleem.
U mag zelf het Sofi nummer bedekken voordat u de kopie mailt, zo niet doen wij dat als wij de setjes maken voor de
hotels waar wij verblijven.
Omdat wij gebonden zijn aan een autotransport situatie, gaan wij als volgt te werk. T.b.v. het boeken van vliegtickets e.d. handelen wij zaken af in groepen van 8 equipes ofwel 16 personen. Zodra de eerste 8 equipes
ingeschreven hebben, worden de vliegtickets definitief geboekt, de autotransporter gereserveerd en de
hotelkamers vastgezet. De volgende shift doen wij wederom als er 8 complete equipe inschrijvingen binnen zijn.
Het kan dus zijn dat er enige tijd verstrijkt tussen uw definitieve inschrijving en het ontvangen van de vliegtickets en
andere bescheiden. Maakt u zich geen zorgen, is het wachten op nog een paar inschrijvingen, is deze Rally
volgeboekt, wordt er contact met u opgenomen. Van belang is dat uw auto is uitgerust met een standaard 12 V
sigarettenaansteker plug (dit voor de klassiekers) , deze hoeft niet rechtstreeks aangesloten te zijn op de accu en
mag geschakeld via het contact dit t.b.v. de leen navigatie die u meekrijgt van B7T tijdens de Challenge.

Op de info avond, levert u het ’’Reis deelname formulier’’ in waar ook de vragen opstaan over allergieën, dieetwensen, medicijngebruik etc. Tevens is er dan ook gelegenheid tot het passen van de kleding, u kunt daarna alsnog
de juiste maten in vullen voor het inleveren van het deelname formulier.
Wij hebben er alles aangedaan om voor u een mooie tocht voor te bereiden inclusief bijzondere bezienswaardigheden, waarin u veel indrukken zult opdoen van de mooie omgeving en waar genieten van het Healey rijden
alsmede de heerlijke Spaanse en Portugese keuken volop aan de orde komt. Wij kunnen en willen niet alles
onthullen, maar hebben geprobeerd u in deze brochure een goed beeld te geven van hetgeen u gaat meemaken,
zien en beleven. De kosten zijn zo goed mogelijk gespecificeerd, maar mochten er desondanks toch nog vragen zijn,
laat het ons dan weten op de info avond, er is daar ruim voldoende tijd voor ingeruimd om deze uitvoerig te
beantwoorden.

Tielerwaard 8 8302 MN Emmeloord T: 0031 (0) 527 61 76 28 F: 0031 (0) 527 61 19 94 M: 0031 (0) 6 13 55 33 85
E: hoekzema@bigseventours.nl W: www.bigseventours.nl H.P. (Henri) Hoekzema
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