BigSevenTours

Unesco Rally

Maandag t/m Dinsdag 9 dagen

10 Daagse Rally: Madrid – Badajoz - Sevilla – Ronda - Granada – Cordoba - Toledo – Avila - Madrid

BigSevenTours blijft maar mooie Rally’s uitzetten en in Spanje hebben wij nog lang niet alles laten zien. Ook dit is een echte leuke Rally om
met een vrienden- of autoclub te doen en u nieuwsgierigheid gerust te stellen om het mooie Spanje nog beter te ontdekken. Heel veel kans op
mooi en warm weer zodat er maximaal open gereden kan worden tijdens de Rally, prachtige binnen wegen met fantastische mooie natuur,
prima eten en uiteraard de vriendelijke gastvrije Spanjaarden. BigSevenTours heeft een elf tal verschillende Rally’s die u kunt boeken, deze
Unesco Rally heeft 9 rijdagen, midden in de Rally is er een Day-Off voor het zwembad, een City Visit Granada (Alhambra) of een Rally uitgezet
door de Nevada. Wilt u zelf heen en terug rijden, en geen gebruik maken van onze Fly&Drive service, dan verwachten wij u op zondagavond
op de start locatie in Madrid. Als zelfrijder (geen Fly&Drive) en is er een minder-prijs van toepassing. Start locatie van de Rally
(maandagmorgen 9.00 h) en de finish locatie (dinsdagmiddag 16.00 h) zijn op dezelfde locatie bij de Parador nabij Madrid. Elke dag hebben
wij één of meerdere wereld erfgoed locaties in de route opgenomen. Spanje staat vol met bijzondere mooie oude gebouwen van voor het jaar
1.000 die zich nog vaak in een hele goede staat begeven.

Alle hotels waar u overnacht worden door ons met zorg uitgezocht en geboekt, criteriums zijn 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. 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 kunt zelf beslissen hier aan
mee te doen of uw eigen weg te gaan 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 honderden jaren oud.
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Het dagprogramma en de te rijden.
Woensdag
Zondag

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag 27

-

– Auto en bagage aanleveren voor transport naar Spanje.
– U vertrekt met het vliegtuig vanaf Schiphol, in de middag komt u aan op Airport Madrid, wij halen u daar af en de
de taxi brengt u naar de Parador voor de incheck, alwaar uw auto al klaar staat.
In de avond is er een welkom diner georganiseerd door B7T, deze is bij de reissom inbegrepen.
- Om 10.30 vertrekt u uit Madrid (na de briefing die aanvangt om 9 h), afstand eerste dag is opgesplitst in 2 delen
resp. 147 km en 80 km. De overnachting is voor u geboekt in het Unesco stadje Avila. Diner is ‘s avonds is in het
hotel zelf die een prima keuken heeft met uitgebreide kaart ook voor de vegetarische deelnemers.
- U vertrekt vroeg na de briefing van 8.30 uur. Deze dag brengt u over prachtige wegen naar Badajoz, gesticht 25
jaar voor Chr. Afstand deze dag is 410 km waar u 6,5 uur over doet.

Avila
Archeologische ensemble
Geheel ommuurde vestingstad. van Mérida (Badajoz)
Woensdag
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Sevilla (het Alcazar)
Paleis in het centrum.

Ronda
De historische brug

Klooster Magdalena
Prachtig exclusief hotel.

– De eindbestemming deze dag is de mooiste stad van Spanje Sevilla, vol met bezienswaardigheden, afstand is
relatief kort deze dag namelijk 238 km zodat u vroeg in de middag de stad al in kan. De kathedraal, Alcázar en
Archivo met de Moorse invloeden liggen in het centrum, tevens kan de begraafplaats van Columbus bezocht
worden. Het hotel wat voor u geboekt is ligt tegen het centrum aan, in het centrum zelf zijn geen hotels voor
grotere groepen met voldoende veilige parkeergelegenheid te verkrijgen.
– Start om 9.30, het eerste deel is 136 km gaat naar Ronda, hier heeft u een lunch en ruim voldoende de tijd het
oude met de stieren arena (Torros) te bekijken. Tweede deel is 90 km waar u gaat verblijven in een klooster
midden in een wijn landschap vernoemd naar de heilige Magdalena, diner is in het hotel zelf die avond.
Wie vroeg binnen is kan genieten van het prachtige zwembad met ligweide. Parkeren is onder het oude klooster.
- Via Malaga en de oude koopmansroute A 7000, alwaar wij ook gaan koffie drinken, rijden wij naar de 150 jaar
oude Bodega Senorio, afstand deze dag slechts 225 km en diner op is de Bodega zelf die een prima kaart heeft.
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Zaterdag

- Dit is een Day-Off dag en wij blijven op deze locatie voor twee nachten, de dag is voor eigen invulling.
1. U kunt naar Granada en het Alhambra bezoeken, bij opgaaf van de Rally aangeven dat u hier heen wil dan
bestellen wij voor u de tickets.
2. U rijdt een uitgezette Rally van 200 km door de Nevada en brengt een bezoek aan de idyllische dorpjes.
3. U blijft op de Bodega aan het zwembad en gaat eventueel mee met de wijn excursie incl. proeverij.
Zondag
- Vanaf dit hotel gaan wij weer Noordwaarts,
de stad Cordoba staat op het programma, totaal 250 km te rijden en
u bent voor in de middag op tijd in deze prachtige stad met de Moorse invloeden. Het hotel is gelegen in het
centrum, het diner in de avond vind plaats in een restaurant uit de Michelin gids op 720 meter loop afstand.
Maandag
- Ciudad Reaal is deze dag de eind bestemming, koninklijke stad vertaald. Te rijden route is 230 km.
Dinsdag
- De laatste Rally dag omvat 235 km en u komt in de namiddag weer terug in Madrid.
Woensdag
- Deze dag vliegt u weer terug naar Schiphol en de auto’s worden opgeladen voor transport naar Nederland.
Zaterdagavond
- De auto’s zijn weer in Nederland.
Rest ons nog het verzamelen van alle gemaakte foto’s en filmpjes welke dan aan een ieder gesorteerd weer digitaal worden verstrekt.
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Wat zijn de kosten.
Onderstaand een overzicht van kosten en de uitleg wat u daar voor gaat verkrijgen.
1. Voor de 9 dagen Rally betaald u € 1.970,- per persoon en daar leveren wij u voor :
* 10 nachten hotel logies incl. een ontbijt (op basis van twee persoonskamers).
* De retour vliegtickets Amsterdam – Madrid.
* Taxi kosten transfer Airport Madrid naar het hotel bij aankomst en bij vertrek en tijdens de rally.
* Tevens is in deze prijs verwerkt een welkom diner op de zondagmiddag na aankomst Madrid.
* Rally Event kleding.
* Fotoboek van de Rally incl. digitale file verzending met alle verzamelde foto’s.
2. Voor de 9 dagen Rally betaald u € 1.565,- per auto, dit is voor :
* Vervoer auto Nederland – Madrid visa-versa (tot lengte van 4,00 m. en hoogte van 1,22 m. hierboven gelden toeslagen).
* Rally bordjes en stickers voor uw auto.
* Een 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).
* 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 Madrid, dan is er een minderprijs op het gesaldeerde
totaal van toepassing groot € 1.375,- per deelnemende auto. Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW
Voor een optie op deze Unesco 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.

