9 daagse cabrio - klassieker
van zondag en met woensdag

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.

Ook drinkt u niet regelmatig een glaasje wijn, ook dan is deze Aragon- Rioja
Rally met haar 9 tourdagen en 3 excursies bij Bodegas ook voor u een echte
aanrader. In samenwerking met Harry Boermans, verbonden aan wijnkoperij de
Kasteelhoeve te IJhorst, is een prachtige reis uitgezet in een Rally format.
U komt door de mooiste gebieden van Noord-Spanje en slaapt in speciaal
geselecteerde hotels. Elke dag rijdt u tussen de 180 en 240 km met uw eigen
auto die wij voor gaan brengen in Spanje. Naast het rijden zijn er elke dag vele
bezienswaardigheden (vrij) ingepland. Elke ochtend na het ontbijt starten wij
met een korte briefing en geven wij u info over de mogelijkheden wat u deze
dag kunt zien en beleven. U rijdt met een voor-geprogrammeerde navigatie die
u een prima ondersteuning geeft tijdens de te rijden routes, die u geheel solitair
rijdt of met een groepje andere deelnemers, het is wat u wil. Fouten kunt u niet
maken met onze actueel geupdate (leen) navigatie die u elke dag weer binnen
10 meter nauwkeurig voor de deur van het hotel afzet.

De reisleiding bestaat uit twee personen, Harry Boermans, vinoloog en gastheer
van de Kasteelhoeve en een reisleider van Big7Tours, dit om u geheel te ontzorgen gedurende deze Rally. Als u aankomt bij het hotel zijn de zaken geregeld,
maar ook als er onderweg wat met u of uw voertuig gebeurt zijn wij staande bij.
De reisleiding rijdt mee in een (assistant) cabrio met bagagewagen waarin divers
gereedschap en o.a. een trekstang zit zodat bij pech uw voertuig gebracht kan
worden naar de dichtstbijzijnde plaats voor een reparatie. Ook als u i.v.m.
ruimtegebrek geen plaats heeft voor een koffer, kan deze met de Jeep mee naar
het volgende hotel. Kortom, wij doen er alles aan om u een onbezorgde Rally te
laten beleven met over het algemeen veel zon en stabiel weer incl. heel veel
beelden van de prachtige natuur. Spanje heeft prachtige inlandse wegen van
een zeer goede kwaliteit, hoe smal de wegen ook worden het wegdek is overal
goed onderhouden. Het is een waar, in de natuur, spectaculair uitgezet circuit
en u kunt hier naar hartenlust uw stuurmanskunsten volledig kwijt.

Big7Tours organiseert haar Rally’s op eigen initiatief en zoekt daar haar deelnemers bij of maakt een Rally op maat, zo ook deze Aragon – Rioja Rally welke
i.s.m. de Kasteelhoeve uitgewerkt. Doelstelling van B7T is de deelnemers
maximaal te ontzorgen en een bijzondere ervaring in hun leven te laten
beleven. In 10 dagen uit en thuis een Rally tourtocht te rijden door Spanje met
je eigen klassieker of cabrio, is alleen maar mogelijk d.m.v. ons Fly&Drive
concept. Uw auto gaat mee op onze autotrailer met 3 laadvloeren. Deze trailer
(is de enige met een Nederlands kenteken) en ideaal voor de lage type auto’s,
per keer nemen wij dus meer voertuigen mee wat behoorlijk in de kosten
scheelt. Zelf heen en terug rijden kost u minstens 4 dagen extra en met de dure
benzine en tolkosten in Frankrijk etc. zal dit zeker geen besparing op uw reissom
gaan opleveren, in tegendeel. Op een van te voren aangegeven plaats worden
de auto’s verzamelt om deze tegelijk te laden op de autotrailer. B7T heeft een
eigen transportverzekering voor schade en diefstal m.b.t. vervoer van uw auto.

De hotels die met zorg door ons zijn uitgekozen en al meerdere malen door B7T
geboekt, zijn nu voor deze Rally gecontracteerd. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt bij de hotels waar u verblijft m.b.t. de kosten van de heerlijke
3 gangen diners in de avonds, welke varieert tussen de € 17,- en € 35,- p.p.
inclusief de heerlijke wijnen. De kosten van het ontbijt zijn meegenomen in de
reissom. Bij de diners of lunches worden over het algemeen de wijnen uitgeschonken van de Bodegas die u bezocht hebt. Wijnkoperij de Kasteelhoeve
heeft met een aantal Bodegas een overeenkomst zodat u de wijn ter plaatse in
Spanje kunt bestellen en bij u thuis kan laten leveren vanuit IJhorst. Uiteraard
staat het u vrij ook een aantal doosje mee te nemen als u daarvoor onvoldoende ruimte heeft in uw eigen auto kunnen wij deze voor u meenemen in de
assistant service bagagewagen, die de gehele rally meegaat.

Elke dag weer komt u door een bijzondere (andere) fascinerende omgeving.
De variatie is heel groot, te denken aan: bossen, rotsen, hoogvlaktes, kliffen,
stuwmeren, wijn- en graanvelden. De Rally start op maandagmorgen en omvat
9 Rallydagen in het Spaanse land. Op de dinsdagmiddag eindigt de Rally bij het
aanvankelijke startpunt in Gerona. De 1e Rally tourdag begint al spectaculair,
over de mooie hoge kronkelige kustweg langs de Middellandse zee om tegen de
middagklok van 1 te lunchen in een restaurant nabij de oude vissershaven van
Blanes. De visgerechten zijn hier echt vers, houdt u niet van vis, geen probleem
de menukaart kent ook vele andere lunchgerechten tot vegetarisch aan toe.
Op deze eerste dag nemen wij uitgebeid tijd voor de lunch, wij hebben niet heel
veel kilometers en geen bodega bezoek gepland staan op deze eerste dag. Het
leuke van deze Rally is dat elke dag weer heel anders is qua beleving.

Aragon - Rioja Rally.

Ruimschoots voor aanvang van deze Rally beleggen wij voor de deelnemers een
uitgebreide info- en kennismakingsavond op de Kasteelhoeve. Harry Boermans
en Roel Popma zijn die avond uw gastheren en zullen u een aantal wijnen laten
proeven en daar wat over vertellen alsmede ook over de wijnhuizen die u gaat
bezoeken. Big7Tours geeft u info over vervoer van de auto en de technische
staat hiervan, de bagage, de vliegtickets, het kleding advies voor onderweg.
Uiteraard is er ook voldoende tijd ingepland voor al uw vragen. De info avond
duurt normaliter van 20.00 tot 22.30 uur. Voor wie van ver komt hebben wij
een advies m.b.t. hotelovernachtingen in de omgeving. Kunt u niet aanwezig zijn
informeren wij u nader per telefoon of mail.

Wijn is niet alleen heerlijk om te drinken maar ook de wijnbeleving speelt hierin
een grote rol. Zo rijdt u door prachtig wijnakkers en over de glooiingen. Spanje
is het land van wijn, eten, zon en het grote genieten. Onthaasten en cultuur
snuiven maken van u een ander mens tijdens deze week. Het autorijden is een
ervaring door de binnenlanden van Spanje. Goede wegen en vooral rust, zelden
kom je iemand tegen op de binnenwegen, de grote vale gier wel veelvuldig.

transporter. De afmetingen van reeds ingeschreven auto’s bepalen uiteindelijk
het aantal deelnemers die gebruik kunnen maken van de Fly&Drive faciliteit.
Elke Rallydag heeft als uitgangspunt ongeveer 7 fysieke rijuren wat betekent dat
de af te leggen afstanden liggen tussen de 250 en 340 km per dag. In de morgen
om ca. 9.30 vertrekken, tijd voor koffie en een lunch onderweg, om in de namiddag tussen 5 en 6 aan te komen bij het hotel. Over de prachtige ongerepte
natuur en de landschappen raken wij nooit uitgepraat. Elke dag komt u minstens door 3 totaal verschillende landschappen. De door ons uitgezette routes
gaan ook dwars door de natuurreservaten. Prachtige kleuren van de rotspartijen
en in het voorjaar het intense groen met alle wilde veldbloemen in de bermen
doet denken dat u in Amerika - Colorado verblijft.

Rally tourtocht dagoverzicht:
Wilt u alleen of met een kennis mee, heeft u wensen m.b.t. een paar dagen
eerder komen of later vertrekken of nog wat stranddagen erbij aan te plakken,
ook hier hebben wij onze oplossingen voor. Geen probleem voor u wij maken
op maat een prijsopgaaf. Onderweg kunt u de steden Gerona, Huesca, Logrono
en Bilbao uitgebreid verkennen. Het bezoek aan het wereldberoemde Guggenheim is in deze Rally opgenomen. Kosten entree incl. parkeren zitten in de
totaalprijs van de reissom. Bilbao is tevens ook de ommekeer van deze AragonRioja Rally. Heeft u zich ingeschreven dan ontvangt u van B7T de digitale informatie waarmee u deze Rally thuis in Google Earth kunt voorrijden.

Wij hebben voor u routes uitgezet over de mooiste weggetjes door prachtige
ongerepte natuurgebieden. Ook is het programma nog wat opgeleukt met een
Day-Off, die u naar eigen wens kunt invullen door A. een ochtend wandeling in
de omgeving. B. een bezoek aan de Bodega El Grillo Y La Luna. C. een dagje
zwembad. D. een bezoek aan een gieren observatiepost E. u rijdt een speciaal
uitgezette tourtocht door de ruige Aragón F. u doet een City Visit naar Zaragoza
met haar imposante El Pilar. G. u bezoekt het wereld erfgoed Alquazar. H. of
een combinatie van deze. Onder het motto ´´u vraagt wij draaien´´ gaan wij
zoveel mogelijk van uw wensen invullen gedurende deze Rally. Voor ons is het
van belang dat de autotrailer maximaal gevuld is met auto’s om deze
aantrekkelijke aanbieding gestand te kunnen doen. U kunt er ook voor kiezen
zelf heen en/of terug te rijden. Neem zelf contact op of mail met BigSevenTours
en vraag naar de mogelijkheden. Deelname is gelimiteerd tot maximaal 8
equipes, dit i.v.m. de ruimte in de hotels en de vervoerscapaciteit op de auto-

Donderdagavond: Auto’s verzamelen en opladen op de autotransporter voor
vervoer naar Spanje. Vrijdagmorgen vroeg vertrekt deze naar Spanje.
Zondagavond: Tegen 19.00 uur vertrek vlucht vanaf Schiphol, 2 uur later komt u
aan in Gerona waar de taxi al klaar staat bij de aankomsthal van het Airport, 20
minuten later bent u bij het hotel waar ook uw auto op de parkeerplaats klaar
staat, alsmede een welkomstdrankje bij het zwembad.
Maandag: Na het ontbijt, aanvang met een briefing om 9.00 uur en uitleg over
de te rijden routes, gebruik navigaties, het roadbook en waar de gezamenlijke
middag lunch wordt genuttigd. Het eerste deel van de dag loopt over de
kronkelige kustweg waar u vanaf honderden meters hoog over de mooie hel
blauwe zee uitkijkt. Uitgebreide lunch is bij de oude vissershaven van Blanes.
’s Middag gaat u de binnenlanden in en komt u eind van de middag aan bij het
hotel. De totaal af te leggen afstand deze eerste Rallydag is ongeveer 250 km.
Dinsdag: Aanvang met een briefing en start Rally om +/- 9.30 uur. Tegen 11.30
uur wordt u ontvangen bij Bodega de Muller in Tarragona waar u ook een lunch
geniet. Kosten voor de proeverij en de lunch zijn inbegrepen in de reissom. U
vervolgt de Rally naar Lleida. Boven op de berg in de stad ligt de eeuwen oude
Monastrie Sue Vella. Hier kunt u ook parkeren op het grote plein en een consumptie nuttigen op het terras in de zon en van het weidse vergezicht genieten.
Tevens is er gelegenheid de Kathedraal te bezoeken en de toren te beklimmen.
U hoeft nog maar 30 km naar de oude Abdij waar u gaat overnachten, welke
gelegen is op een berg uitkijkend over de stad. Hier wordt ook het 3 gangen
diner uitgeserveerd op de veranda. Af te leggen afstand deze dag is 235 km.
Woensdag: Start briefing, deze dag heeft bijna de mooiste route van deze Rally
qua indrukwekkende natuur en bedraagt slechts 200km. Er is een wandeltocht
ingepland van 1,5 uur naar een indrukwekkende kloof van 80 miljoen jaar oud.
Om 14.00 uur een lunch nabij Benabarre, daarna over de Somontano wijnroute
naar de eindbestemming Ada Huesca. U komt vandaag over prachtige colletjes
en langs hellingen met haar vele wijnranken. Het hotel waar u verblijft ligt
midden in een natuurreservaat waar het nachts adembenemend stil is op de
krekel na. Het diner geniet u ’s avonds op de veranda buiten bij een ondergaande zon, de klok van het kerkje uit het kleine dorpje meldt dat er weer een
uur verstreken is. U knijpt u zelf in de arm of het allemaal wel echt is.
Donderdag: Deze dag is een Day-Off, wij blijven op deze locatie. Het is hier
heerlijk vertoeven, 100% genieten en deze dag is van uzelf. De wijnliefhebbers
kunnen een excursie gaan doen, de auto rijders een Rally etc. etc.
Vrijdag: Om 9.00 uur de briefing in de bibliotheek, wij gaan de Rioja in en deze
Rally ongeveer 330 km. Via de imposante, indrukwekkende rotspartijen van de
Aragon gaat u richting het westen, het Rioja wijngebied in.

Lunch kunt u nuttigen op het marktpleintje van Tafella. De middag route is
slechts 108 km. Aankomst in het autovrij dorp met slechts hele smalle wandelstraatjes is tegen 17.00 uur. Dit is gelegen aan de Camino de Compostella.
Zaterdag: Na de briefing van 9.30 uur rijdt u direct naar Orduña en komt u tegen
11.00 uur aan bij een hotel aan wat een omgebouwd oud grenskantoor is van
Baskenland, monniken bewoonden vroeger dit gebouw. U drink hier koffie op
het pleintje en doet nog 70 km naar het hotel in Bilbao. Voor de middag staat
het stedenbezoek Bilbao en het Guggenheim museum op het programma.
Zondag: Eerst de briefing en daarna de start van de Rally om 9.30 uur. U rijdt
naar het Rioja wijnhuis gelegen aan de Ebro. Deze Bodega ligt in het midden van
het Rioja gebied, in het naastgelegen dorpje is de lunch besproken. Onze
eindbestemming deze dag is Jaca, een bekend Spaans skioord gelegen aan de
zuidkant van de Pyreneeën. Deze dag heeft wel de langste dagtour van de
Aragon-Rioja Rally met 430 km. U neemt vandaag wat grotere wegen zodat u
toch op tijd zult aankomen bij het hotel op 100 meter van het centrum vandaan.
Maandag: Na de briefing start de Rally om 10.00 uur. De afstand deze dag is 281
km. Vroeg in de middag komt u aan bij het hotel gelegen aan een prachtig
stuwmeer met een heerlijk groot zwembad. Het avond diner haalt u zelf van het
uitgebreide lopend buffet of als u dat liever wil kan dat ook A la carte.
Dinsdag: De laatste Rally dag, u rijdt over de Coll De Nargo naar Puiqcerda
liggend aan de Franse grens, de lunch is voor u geregeld in een bijzonder
sterrenrestaurant gehuisvest in een prachtige ambiance. Het laatste deel van de
route gaat naar het startpunt in Gerona, totale dag afstand is slechts 188 km.
Woensdag: In de ochtend is uw terugvlucht naar Nederland.
Donderdag: Aankomst van uw auto in Nederland en in overleg kunt u eventueel
in de loop van de avond uw auto weer ophalen.

Wanneer?
Het Fly&Drive arrangement is van zondagavond tot en met woensdagmorgen en
omvat 9 rijdagen ofwel 10 dagen uit en thuis.

Wat zijn de kosten van deze Rally?
Onze prijs bestaat uit drei componenten, te weten:
A. Per persoon betaald u € 1.725,- dit is inclusief :
- de retour vliegtickets AMS-GRO, de taxikosten van het airport naar het
hotel in Gerona visa versa.
- 10 hotelovernachtingen incl. ontbijt (op basis van twee persoonskamers).
- de uitgezette Rally met het compleet uitgewerkt roadbook, de reisleiding,
gebruik van Garmin navigaties (in bruikleen) met geuploade routes.
- alle BigSevenTours organisatiekosten.
- de entreegelden Guggenheim en de parkeerkosten in Bilbao.
- wijnproeverijen in de wijnstreken Penedes, Rioja en Somontano.
- lunches dag 1. in Blanes, dag 2. bij Bodega de Muller, dag 7. lunch bij Rioja
wijnhuis en dag 9. de lunch bij het sterren restaurant Puiqcerda op de laatste
Rally dag.
B. Transport auto Nederland-Spanje v.v. betaald u € 1.395,-* (afhankelijk van
de afmeting auto, opgaaf wordt vooraf gespecificeerd) tevens zitten hier bij
in de parkeerkosten bij de hotels.
C. Eenmalig wordt in rekening gebracht € 245,- voor afkoop brandstoftoeslagen
vliegtuig en vrachtauto, plus de transportverzekering voor uw auto
(tot 1.000 kg) en incl. de bagage plus de rallyschildjes.
Mogelijkheid van eenpersoonskamers is beperkt mogelijk en kost € 45,- p.p.p.n.
extra. Heeft u nog vragen neem gerust contact op met ons :
Harry Boermans +31 (6) 20429462 of Henri Hoekzema +31 (6) 13553385
of mail ons hoekzema@bigseventours.nl Voor meer info bekijk onze website
www.bigseventours.nl en lees de blogs van de deelnemers die eerder met ons
zijn mee geweest en hun enthousiaste reacties over wij zij beleefd en ervaren
hebben. Bekijk ook de filmstrip met foto’s op onze site waar meer dan 350
plaatjes in zijn opgeslagen.

