Picos de Europa – Portugal motortour 6 rijdagen in de 4e week van Mei (week 21-2022)
Motortour Spanje-Portugal Bilbao – Potes – Leon – Santiago de Compostella – Geres - Salamanca -Bilbao

2022 is hopelijk het jaar dat wij Corona achter ons laten, echter het kan ook maar zo weer eens grip op ons doen en
laten krijgen. Normaal gesproken gaan wij elk jaar in de week van Hemelvaart naar het mooie Spanje. Onze insteek is
nu in deze onzekere tijden: maximale flexibiliteit alsook maximale zekerheid te bieden. Hoe doen wij dit ? Inschrijven
kan vanaf 29 december 2021 en is zonder verplichting alsook be-taling (ofwel optie). 6 weken voor vertrek (week 15)
laten wij van ons horen en is de keuze A. kunnen wij gaan i.v.m. Corona en B. wil je / durf je het aan mee te gaan. Doe
je een inschrijving vragen wij wel je agenda vrij te houden week 21 zodat “ik heb geen zin of ik heb wat anders” ons
niet in problemen brengt met een enorme onderzetting wat ook niet leuk is voor de deelnemers die wel meegaan. Wil je
inschrijven ga dan naar de website BigSevenTours en vul in bij inschrijven/neem een optie wat je voorkeuren heeft.
Je ontvangt hier een bevestiging van en je bent gezekerd van je deelname. Er zijn diverse opties, eenpersoonskamers,
Fly&Drive, zelf rijden, heen rijden terug Fly&Drive etc.etc. Wij hebben plaats voor 20 motoren Fly&Drive in onze trailer
en uiteraard voor de zelfrijders Nederland-Spanje visa-versa ongeveer 10 motoren.

12 jaar geleden waren wij ongeveer de enigste die motorreizen naar Spanje organiseerden, sinds 4 jaar volgen ook
diverse collega’s, ofwel Spanje wordt populair bij de bikers. De maand mei is de perfecte maand qua weersomstandigheden en de nog mooie frisse en groene natuur, de maanden Juli en Augustus zijn veel te heet om daar te motorrijden
en zijn temperaturen overdag van 40 graden zeker geen uitzondering. Ook deze keer hebben weer leuke hotels geboekt
en hele mooie routes uitgezet over rustige kleine weggetjes met goed asfalt door ongerepte natuur met héél veel
bochten. De hotels die wij boeken zijn wat kleiner van aard zodat je nog de gastvrijheid ervaart van de eigenaar zelf.
Met de keuze Fly&Drive alsook zelf rijden Spanje heen en terug, je bagage kan mee in de vrachtwagen naar Bilbao als
je dat handig vindt. De route bedraagt ongeveer 1.930 km in 6 rijdagen en is uitgezet op Garmin format.
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Heb je zelf geen Garmin, dan krijg je er 1 van ons te leen, heb je zelf wel een Garmin, dan zetten wij de te rijden
routes in je navigatie of mailen het bestand naar je toe. Ben je geen groepsmens en rijd je de routes liever solitair van
de groep of samen met een vriend(in) of partner, doe waar je jezelf goed bij voelt, in een geval van een calamiteit kun
je dan ook op onze hulp rekenen. Bij een ongeval, kapotte motor of anderszins een noodgeval waardoor je eerder naar
huis moet, kan de motor altijd gestald worden bij de eerste hotellocatie in Bilbao waar ook de vrachtauto blijft staan en
je dus snel terug naar huis kunt vliegen en wij zorgen voor je motor etc. Goed te vermelden is dat de grotere Spaanse
steden ruim zijn voorzien van motorzaken zodat reparaties meestal ter plaatse en snel uitgevoerd kunnen worden.

Wat zijn de kosten ?
1. Per persoon betaal je € 880,- Dit is voor een retour vliegticket Bilbao – Amsterdam of Eindhoven, incl. taxikosten
van het airport naar het hotel visa-versa en 7 hotel overnachtingen. Inbegrepen zijn het uitzetten van de routes,
het uploaden hiervan in je eigen Garmin navigatie (of de bruikleen daarvan), de reisbegeleiding (die zelf ook mee
rijdt op de motor), alle organisatiekosten, parkeerkosten hotels, vervoer bagage in de trailer.
2. Je betaalt € 335,- voor het vervoer per motor Nederland - Spanje v.v.
3. Eenmalig wordt in rekening gebracht per motor € 65,- voor afkoop brandstoftoeslagen vliegtuig en vrachtauto, plus
de transportverzekering voor je motor incl. bagage zoals motorkleding etc.
Prijzen zijn gebaseerd op gebruik van tweepersoonskamers, gebruik éénpersoonskamer is beperkt mogelijk en kost
€ 35,- p.p.p.n. extra. Wil je zelf rijden naar Spanje of terug naar Nederland zie naar de mogelijkheden op het
inschrijfformulier van de website, je zal dan overigens niet veel goedkoper uit zijn, het kost je minstens 4 dagen extra
om de 3.250 km op en neer te rijden naar Bilbao en ongeveer € 650,- aan kosten voor benzine, tol, logies en
verteringen onderweg. Vliegen heen naar Bilbao zondag 22 mei en vliegen terug naar Nederland zondag 29 mei 2022.
Wil je visit city bezoek aan Bilbao brengen kan je ook op vrijdag 20 mei heen vliegen.
Heb je nog prangende vragen? Bel Henri : 06-13553385 of mail: henri@bigseventours.nl

