8 daagse Sierra Nevada Rally

Midden-Zuid Spanje
van zondag tot en met maandag

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 degene die het gebied een keer willen doorkruizen waar de Western
movies zijn gemaakt, heeft Big7Tours de Sierra Nevada Rally uitgezet. Op
zondag middag vliegt u naar Valencia, in de avond is er een gezamenlijk
welkomsdiner. De volgende morgen (maandag) start de Rally vanaf het hotel
gelegen in de stad Valencia. De hele Rally bedraagt 2.200 km welke u aflegt in 7
rijdagen. Elke dag varieert in kilometers zo tussen de 250 en 350 km. Het
uitgangspunt is om tussen negen en half tien na het ontbijt te vertrekken, lekker
de tijd te nemen voor een lunch, eventueel een bezienswaardigheid die op het
programma staat te bezoeken en op tijd, in de middag tussen vijf en zes, te
arriveren in het speciaal voor u gereserveerde hotel. In de zeven dagen gaat u
naast prachtige natuur en de leuke “stuurweggetjes” ook interessante
gelegenheden bezoeken. Altijd bent u vrij om uw eigen keuzes te maken. Wie
bijvoorbeeld alleen maar wil sturen om de dag vol te maken, dat kan u doet
dan een alternatieve route.

Het wegennet van Spanje is goed te noemen al was het al dat de Europese Unie
daar veel geld in heeft geïnvesteerd. Niet alleen de tol- en de snelwegen zijn
goed maar ook de kleinere binnenwegen (die wij kennen als “B- en N wegen”).
Vooral deze vaak unieke secondaire en kwalitatief goede wegen zijn in onze
routes opgenomen. Elke morgen na het ontbijt is er een briefing waarin een
korte presentatie wat u die dag te wachten staat, het Rally traject en wat er te
zien en te beleven is onderweg. Wij werken met navigatiesystemen van Garmin
waarin de te rijden routes geüpload zijn, bijgewerkt naar de laatste actuele
kaart updates. De navigatie biedt de garantie dat u elke dag exact de route rijdt
zoals deze door ons vooraf is geselecteerd. Dagelijks brengt de navigatie u op
zo’n 100 meter voor het overnachting adres. Zeker ideaal als u niet met een
grotere groep wilt rijden maar bijvoorbeeld solo of met een klein gezelschap.
De vrees dat u zult verdwalen of ’s avonds heel laat zult aankomen omdat u het
niet kunt vinden is dus uitgesloten, die zekerheid kunnen wij u geven.

Even iets over ons zelf. Big7Tours organiseert de Rally’s op eigen initiatief en
zoekt vanuit een eigen netwerk deelnemende equipes bij. Ook maakt B7T een
Rally op maat voor een auto- of vriendenclubs. Ons uitgangspunt hierin is om
alles “goed voor elkaar” en dus zo compleet mogelijk aan te bieden. Passend in
onze bedrijfsfilosofie is dat we geen half werk afleveren. Wat is ons doel?
Kort gezegd, willen wij onze deelnemers maximaal ontzorgen en een unieke reis
ervaring te laten beleven. In negen dagen uit en thuis een Rally tourtocht rijden
met uw eigen auto tot aan Zuid Spanje is alleen maar mogelijk d.m.v. ons
Fly & Drive concept. Onze eigen 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.
Door eventueel zelf heen en terug rijden gaat u, gezien vooral de dure brandstof
en tol in Frankrijk visa versa, zeker geen kosten besparen. Ook bespaart het u
een week aan reistijd waardoor u dus lekker uitgerust aan het Event begint.

Ook in deze Rally zullen de mooie landschappen in combinatie met het vaak
mooie u weer versteld doen staan betreffende al het moois wat Spanje u te
bieden heeft. De finish van deze Rally is wederom in Valencia bij hetzelfde hotel
als waar u bent gestart en waar de autotrailer klaarstaat voor vertrek naar
Nederland - België. Maandag is er nog genoeg tijd voor een bezoek aan de
prachtige stad Valencia en vliegt u om 16.00 uur weer huiswaarts om vervolgens
‘s avonds gewoon weer thuis in uw eigen bed te slapen.

Voor de auto-transporter is het drie volle dagen rijden vanuit Nederland naar
Valencia. Dit houdt in dat wij op de woensdag voor aanvang van de Rally de
auto’s opladen om uiteindelijk zondag op tijd in Valencia te kunnen zijn. De
auto-transporter blijft in Spanje staan gedurende de Rally, m.n. geeft dit voor de
klassiekerrijder altijd een goed gevoel. Mocht de auto het onderweg
onverhoopt af laten weten of anderszins, dan is repatriëring (ergens onderweg)
voor u een geruststellende gedachte.

De auto’s worden op een centraal geregelde plek verzameld en vervolgens
opgeladen voor transport richting Valencia. Ook voor Belgische deelnemers
regelen wij een passend oplaadpunt. Zoals in onze algemene reisvoorwaarden is
opgenomen beschikken wij t.a.v. het onderdeel vervoer met de autotransporter
over een CMR transportverzekering. Wat betreft de dekking ingeval van schade
en/of diefstal verwijzen wij u naar deze reisvoorwaarden.

Ruimschoots voor aanvang van deze Sierra de Nevada Rally 2017 is er een uitgebreide info- en kennismakingsavond. Hiervoor ontvangen de deelnemers tijdig
een uitnodiging. 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 Rally aanbieding gestand te kunnen
doen. Overigens, u kunt ook zelf naar het startpunt of vanaf de finish rijden naar
huis. Wilt u deels gebruik maken van onze vervoersfaciliteit? Vraag ons om
nadere info. Inschrijvingen voor deze Rally zijn gelimiteerd in verband met:
A. de capaciteit van onze autotrailer, de grote en hoogte van (alle) ingeschreven
auto’s bepalen namelijk uiteindelijk het aantal deelnemers. B. de grote van de
hotels i.v.m. het aantal kamers die beschikbaar zijn. Onze voorkeur gaat uit naar
de wat kleinere hotelaccommodaties. Mochten de inschrijvingen het aanbod
overtreffen dan kunnen wij eventueel een tweede autotransporter inzetten.
Uiteraard kunnen wij de hotels niet groter maken wat zou kunnen betekenen
dat later ingeschreven deelnemers in een ander hotel verblijven. Het aantal
equipes is maximaal 2 x 9 auto’s. Ervaring leert dat deelnemers ons ook steeds
weer positief waarderen omdat wij met niet te grote groepen rijden.

De meeste locaties waar u verblijft hebben een speciaal tintje. In alle hotels is
altijd vrije WiFi. We geven de voorkeur aan de wat kleinere hotels vanwege het
niet al te grote karakter en waar de goede zorg en de gastvrijheid centraal staat.
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 avond diner
laten wij in principe plaats vinden in het hotel, zodat u de auto na aankomst
kunt laten staan tot de volgende ochtend. Wij hebben, waar mogelijk, goede
prijsafspraken gemaakt over de diners en de wijnen. Uiteraard is het aan u om
hier gebruik van te maken. De avonddiners, de lunches en de koffiestops zijn
niet in de reissom inbegrepen, de ochtend ontbijten wel.

Rally dagtour programma:
Woensdag : Auto’s laden voor transport op een nader te bepalen locatie.
Donderdag : Vertrek van de geladen auto-transporter richting Valencia.
Zaterdagavond : Aankomst auto-transporter bij het hotel in Valencia.
Zondagmiddag : U vertrekt vanaf Schiphol en 2,5 uur later komt u aan in
Valencia. Hier staat uw auto inmiddels klaar bij het hotel, gezamenlijk drinken
wij na aankomst een welkomstdrankje om ons daarna tegen 20.00 uur op te
maken voor het welkomsdiner in het hartje van de stad.

Vandaag een lange rijdag met 350 km op de teller! Maar goed te doen.
Wij overnachten in een hotel gelegen tussen de olijfvelden. De kaart van het
restaurant is uitstekend.
Vrijdag: Briefing is om 9.00 uur en om ca. 9.30 uur de start van de Ronda Rally,
deze bedraagt totaal 380 km. Eindpunt van de dag is het dorp Conchar gelegen
aan de noordzijde van de Nevada. Hier overnacht u in een bijzonder gebouw,
een Hacienda annex Bodega. Wij hebben daar aan het eind van de dag een
excursie in de Bodega en een wijnproeverij, tijdens het diner kunt u ook van de
geselecteerde wijnen van deze Bodega proeven. Wilt u wijn mee naar huis?
U kunt hier de aangeboden heerlijke wijnen ook kopen en direct meenemen.
Zaterdag: Briefing is om 9.00 uur, daarna vertrek, afstand deze dag 340 km. Er is
geen programma onderweg. Alleen maar genieten van de bijzonder mooie
omgeving en de prachtige natuur. De nacht verblijven wij in een Spa Hotel. Het
spa arrangement is bij de Rally inbegrepen. Wie wil kan een city visit maken
naar de sublieme stad Granada die op 20 km van het hotel ligt. Heerlijk
’s avonds in de stad eten met een keuze van een honderdtal eetgelegenheden.
Zondag: Briefing is om 9.00 uur, het is de laatste Rally dag. Nog slechts 245 km
te gaan naar de finish. Via de stad Albacete zijn we op tijd in Valencia om daar in
de avond in het oude stadsdeel te gaan eten. De Rally is ten einde.
Maandag: De auto’s worden geladen voor de terugreis naar Nederland en
België. Zelf kunt u de stad Valencia bezoeken, een city tour met de toeristbus
die voor het hotel stop of een “strand dagje” . Voor de dames een “shopping
day” ? Deze stad met 800.000 inwoners (gelijk Amsterdam) en heeft prachtige
winkels in het centrum. Er is veel te zien in Valencia, houdt u van cultuur dan
kunnen wij u ook wat tips verstrekken. U vliegt in de avond terug naar huis waar
u tegen 22.30 aankomt. Wij komen achter u aan met de autotransporter.
Zaterdagmorgen: Ophalen van uw auto in Nagele. Koffie en gebak staan klaar.

Wanneer ?
B7T heeft voor u de routes uitgezet over de mooiste weggetjes door prachtige
ongerepte natuurgebieden en waar de vale gier u vanuit de lucht volgt. Ook zijn
er alternatieven in het programma aangebracht alles met het doel om u een
onvergetelijke 7 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. Heeft u wensen m.b.t. een hotelkamer zoals bijvoorbeeld Single
Beds of zijn er dieetwensen, laat het ons weten!! Dat Spanje redelijk goed is
ingesteld op vegetarisch eten zult u op de menukaarten ontdekken. Zo zijn ook
de biologische wijnen sterk in opkomst zodat wensen op dit gebied ook kunnen
ingevuld worden. In het programma is ook een excursie gepland bij een Bodega.

Wanneer u een groep deelnemers heeft van 8 auto’s kunt u deze boeken in meiJuni- September of eind Oktober. De temperaturen en het weer zijn in deze
periodes goed, niet te warm en niet te koud.

Wat zijn de kosten van deze Rally?

Maandag: Briefing is de eerste dag wat vroeger om 8.30 uur en daar krijgt u de
info over de te rijden routes, instructie over het gebruik van de navigatie en
communicatieapparatuur om dan ca. 10.00 uur te vertrekken. De route loopt
via Playa de Xeraco met een lunch aan zee om daarna het binnenland in te
rijden. Overnachten in een Oase oord met gelegenheid gebruik te maken van
geneeskrachtige baden. De totale afstand deze dag omvat 240 km.
Dinsdag: Eerst hebben wij de ochtend briefing waarna de Rally tourtocht van
320 km start om ca. 9.30 uur. Vandaag komen wij door de echte woestijn en
doen een film dorp aan waar menig western is opgenomen. Eind van de
Rallydag overnachten wij in een grothotel. Rally afstand is 320 km
Woensdag: De ochtend briefing is tegen 9.00 uur. De bagage kan op de kamer
blijven liggen want we verblijven hier twee nachten. Wij hebben een Day-Off of
keuze dag. Wie de Rally wil doen maakt een lus door de Sierra de Nevada met
een afstand van 300 km en lunch in het Unesco erfgoed Poqueira. U kunt naar
de stad Granada en het Alhambra, slechts 40 km enkele reis, of dagje zwembad.
Donderdag: De briefing is vandaag vroeg vanaf 8.30 uur en vertrek ca. 9.30 uur.
Vandaag gaat de bagage weer mee en gaat u verder zuidwaarts naar Tarifa, het
zuidelijkste puntje van onze Rally. Van hier uit draaien wij weer noordwaarts.
De bezoeken onderweg zijn 1. een gebied met opgravingen uit de kopertijd of
2. een bezoek aan bij de wereldberoemde druipsteen grotten van Nerja.

De prijs is opgebouwd uit drie componenten te weten:
1. Per persoon betaalt u € 1.495,- dit is voor de vliegtickets Amsterdam Valencia visa versa, tevens krijgt u van ons 8 luxe overnachtingen met een riant
ochtend ontbijt, inclusief het uitzetten van de Rally tourtocht, het uitwerken
van roadbooks, het uploaden van routes in de navigaties (en bruikleen daarvan)
alsmede de inzet van de B7T reisbegeleiding (die meerijdt met een assistent
auto) en de algehele organisatiekosten.
2.Voor vervoer auto Nederland/België -Spanje visa versa betaalt u € 1.385,-*
(*afhankelijk van de afmeting auto, opgaaf krijgt u vooraf gespecificeerd). In dit
bedrag is incl. parkeerkosten bij overnachtingsadressen.
3.Eenmalig wordt in rekening gebracht € 240,- per equipe voor afkoop
brandstoftoeslagen vliegtuig en vrachtauto, plus de transportverzekering voor
uw auto met bagage en de rallyschildjes.
Onze prijs is gebaseerd op het gebruik van een tweepersoonskamer. De
mogelijkheid voor een eenpersoonskamer is beperkt waarvoor wij eventueel €
45,- p.p.p.n. in rekening brengen. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan ons per
telefoon of per mail. Voor meer informatie en reacties van eerdere deelnemers
van onze rally’s zie onze website: www.bigseventours.nl en de reacties
van deelnemers op de blogs. Of neem contact via de mail op per telefoon met

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

