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Montanas Curvas Rally

9 Rally dagen

9 daagse Rally: Girona – Leida – Tremp – Huesca – Alquezar- Riglos – Jaca - Andorra - Girona

BigSevenTours gaat al weer haar 3 lustrumjaar in, wij blijven onze deelnemers verrassen met nieuwe bezienswaardigheden en bijzondere
routes. Zoals elk jaar wordt er ook in 2021 een najaar rally georganiseerd voor de individuele inschrijvers die los van een vriendengroep of
autoclub bij ons willen boeken en nieuwsgierig zijn om het mooie Spanje nog beter te leren kennen. In deze periode heel veel kans op mooi en
warm weer zodat er maximaal open gereden kan worden tijdens de Rally. Prachtige binnenwegen met fantastische mooie natuur, prima eten
en uiteraard de vriendelijke gastvrije Spanjaarden. B7T heeft een 10 tal verschillende Rally’s die u kunt boeken als groep, waaronder deze
Rally. Het aantal rijdagen zijn 7 stuks + 2 extra event dagen zowel bij aanvang als ook midden in de week is er een Day-Off gepland waar u
kunt kiezen voor een dagje rust aan het zwembad, een goed boek lezen, wandelen of een in de omgeving uitgezette Rally rijden door de
Aragon. Wilt u zelf heen en terug rijden en geen gebruik maken van onze Fly&Drive service, dan verwachten wij U zondagmiddag op de start
locatie in Girona. Als zelfrijder (geen Fly&Drive) wordt er uiteraard een minderprijs gerekend. Start en finish locatie zijn in Girona waar ook
onze autotrailer blijft staan tijdens de Rally.

Alle hotels waar u overnacht zijn door ons met zorg uitgezocht en geboekt, criteria zijn een acceptabel prijs- kwaliteitsniveau, goede en
veilige parkeermogelijkheden voor de (duurdere) auto’s, vrij internet, een royale tweepersoonskamer c.q. voldoende mogelijkheid m.b.t.
1 persoonskamers voor degenen die dat wensen als extra optie. Wij streven er altijd na om de wat kleinere hotels te reserveren waar u nog de
gastvrijheid ervaart van de eigenaar zelf. De lunches en diners die wij organiseren zijn vrijblijvend, u heeft hier dus een vrije keuze in om hier
aan deel te nemen of uw eigen agenda te volgen door iets zelf te boeken zonder de groep.
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 hebben veel gelijkenissen met regio Colorado
van de Verenigde Staten, vele gebouwen hebben een geschiedenis van ver voor het jaar 1.000.
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Info over het dagprogramma en de te rijden routes.
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

– De auto en bagage aanleveren voor transport naar Spanje. (alleen voor de Fly&Drive deelnemers)
– U vertrekt met het vliegtuig vanaf Schiphol, in de avond komt u aan op Airport Girona, wij halen u daar af en met
de taxi brengen wij u naar het Hotel voor de incheck, waar uw auto klaar staat.
- U heeft de hele dag om oud Girona te bezoeken, in de avond is er een welkomdiner georganiseerd door B7T.
- Om 10.30 h vertrekt u uit Girona (na de briefing die elke volgende dag aanvangt om 9.00 h), afstand eerste dag is
opgesplitst in 2 delen resp. 90 km tot de lunch aan zee en de middag route van 113 km naar de Parador. Hier is
voor u een overnachting geboekt waar ‘s avonds ook een groepsdiner geregeld is, de Parador is voorzien van een
prima keuken met uitgebreide kaart, ook voor de vegetarische deelnemers.
- Na de briefing vertrekt u naar Coll de Nargo, een route in twee delen over 220 km, u komt aan tegen 16.00 h aan
bij het hotel waar een prachtig groot zwembad op u wacht en er alle tijd is om even bij te komen van alle
bochten en mooie indrukken van de dag. Ook hier ruime keuze op de kaart van het a la carte restaurant hotel.

– Deze dag is opgedeeld in 3 etappes van resp. deel A. 88 km tot de koffie + gelegenheid voor bezichtiging historisch
kasteel met kathedraal, deel B. 30 km tot de lunch op bijzondere locatie met vergezicht over het landschap, deel
C. 141 km naar het hotel waar wij totaal 3 nachten verblijven.
- Er zijn twee keuzes, A. na de briefing een indrukwekkende mooie rondrit door de Aragon van 330 km of B. u kunt
blijven in het hotel en gaan wandelen in de natuur of anders uw eigen tijd besteden.
- Een geplande Day-Off, op eigen gelegenheid een bezoek aan wereld erfgoed Alquezar, de stad Huesca of bezoek
aan de beroemde bodega Enate of bodega Vinas del Vero in Barbastro Samontano, de invulling van de dag is aan u.
- Wij gaan de Rally weer hervatten en knippen dit op in 2 delen, tot de koffie/lunch 143 km en de middag route
van 71 km om niet al te laat te arriveren bij het hotel.
- Deze dag rijdt u 125 km via prachtige wegen naar Andorra met als hoofdstad Andorra la Vella, in de middag heeft
u ruim de gelegenheid de stad te verkennen met leuke winkels en bezienswaardigheden. Dineren doen wij
’s avonds niet in het hotel maar bij een leuk restaurant op loop afstand in de stad.
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Maandag

- Via een stukje Frankrijk rijden wij terug naar het eindpunt Girona, in de avond gaan wij Clasico Girona in om te
eten op de Ramblas bij een goed restaurant.
Dinsdag
- Op deze dag vliegt u weer terug naar Schiphol en de auto’s worden opgeladen voor transport naar Nederland.
Donderdag zijn de auto’s weer in Nederland en zaterdag staat de koffie klaar om ze weer op te halen.
Rest ons nog het verzamelen van alle gemaakte foto’s en filmpjes welke dan aan een ieder gesorteerd weer digitaal worden verstrekt.

Wat zijn de kosten.

1. Voor de 10 dagen dat u van huis bent betaald u € 1.725,- per persoon en daar leveren wij u voor :
* 9 nachten hotel logies incl. een ontbijt (op basis van twee persoonskamers, toeslag 1 pers. kamer € 45,- per nacht).
* De retour vliegtickets Amsterdam – Girona visa versa + taxi kosten transfer Airport Girona naar het hotel bij aankomst en bij vertrek.
* Tevens is in deze prijs verwerkt een welkomdiner op de zondag na aankomst Girona.
* Rally Event kleding + fotoboek van de Rally incl. digitale file verzending met alle verzamelde foto’s.
- Michelin Rally 2019
2. Voor vervoer van de auto Nederland – Girona visa -versa betaald u € 1.185,- per auto (tot lengte van max. 4,00 m. en hoogte van 1,22 m.
hierboven gelden toeslagen). Hier zitten bij in :
* Rally bordjes en stickers voor uw auto + roadbook en gebruik van de (leen) navigatie incl. de voor in geprogrammeerde routes.
* Gebruik van leen portofoons voor communicatie onderling (5-10 km).
* De parkeerkosten bij alle hotels + service en assistent bij pech onderweg (voor kleine reparaties) en koffer service.
3. Eenmalig betaald u per equipe € 195,- 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 Girona, dan is er een minderprijs op het gesaldeerde totaal
(1 t/m 3) van toepassing groot € 1.100,- per deelnemende auto met 2 personen. Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW
Voor een optie op deze Montanas Curvas Rally 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.

