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WHERE GOOD
STORIES BEGIN...
Beste Dakar vrienden,
Altijd al benieuwd geweest naar wat de rallywereld zoal met zich meebrengt? Dit jaar bieden wij u
wederom de unieke mogelijkheid om onderdeel te zijn van dit spektakel. Na elf jaar Zuid-Amerika
hebben vele honderden gasten via Pink Orange, voorheen HV Productions, en GPT Rally de absolute
highlights van de Dakar rally reeds mogen ervaren. Beide partners hebben hun krachten rond dit
nieuwe Dakar avontuur in Saudi Arabië gebundeld en gaan tijdens Le Dakar 2020 zorgen voor de meest
ultieme Dakar beleving ever!
Na 30 jaar in Afrika en 11 jaar in Zuid-Amerika begint de Dakar Rally zijn derde hoofdstuk in het
Midden-Oosten. Wij waren, tijdens onze eerste voorbereidingen, in ieder geval positief verrast. Een
compleet nieuwe wereld, een nieuwe cultuur en op sportief gebied, een nieuwe uitdaging! Deze unieke
ervaringen willen wij graag met u delen.
De eerste details over de 2020 editie zijn inmiddels bekend. In 12 lange en gevarieerde etappes, van
totaal bijna 9000 kilometer, leggen de deelnemers een uitdagende route af. Vanaf de start in Djedda,
aan de kust van de rode zee, tot aan de finish in Al-Qiddiya, circa 40 km ten Oosten van de hoofdstad
Riyad, staat hen heel wat moois te wachten: adembenemende landschappen, onverwachte
uitdagingen, heel veel zand in de gevarieerde woestijngebieden en onvergetelijke herinneringen.
Om het echte rallygevoel te ervaren hebben wij wederom een fantastische finishreis samengesteld
waarbij u de deelnemers volgt tot aan de finish van de zwaarste rally ter wereld. Met eigen SUV’s,
in teams van 4 personen per auto, trekt u o.a. de woestijn in en ervaart live de meest spectaculaire
passeerplekken van Le Dakar. Bovendien ontdekt u, als een van de eerste Nederlanders, een compleet
nieuwe- en tot voor kort ontoegankelijke wereld, hoe vet is dat! U maakt kennis met de Saudische
cultuur, de vriendelijke bevolking, bijzondere landschappen en u gaat genieten van de culinaire
verrassingen van de Saudische keuken. Dit alles met door u zelf te rijden rally etappes compleet met
enkele onderlinge competitie-elementen.
In deze brochure kunt u het volledige programma van de reis lezen. Wij hopen dat u net zo
enthousiast bent als wij en willen u graag verwelkomen tijdens deze unieke beleving van
Le Dakar 2020.
Met sportieve groet,
Pink Orange - Henk Verhoeven
GPT Rally - Roel Engel

THE WAY
WE WORK
Dit jaar doen we het nét even anders dan dat u van ons gewend bent. Niet alleen de Dakar
organisatie en de teams beginnen aan een nieuw hoofdstuk, ook wij als con-collega’s hebben onze
handen ineengeslagen en organiseren in 2020 gezamenlijk een fantastische rally experience trip rond
de eerste Dakar rally in Saudi-Arabië.
In 2009 verhuisde het Dakar event naar Zuid-Amerika. Zowel GPT Rally als Pink Orange hadden beide
het geniale idee om VIP-reizen te organiseren voor nationale en internationale gasten. Hoewel het
oorspronkelijke idee overeenkwam, hadden beide partijen een andere insteek.
Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel veranderd. Waar we eerst alleen de verschillen van elkaar
erkenden, kijken we nu naar elkaars succesfactoren. Als full-service touroperator, gespecialiseerd in
motorsports, biedt GPT Rally avontuurlijke, op maat gemaakte reizen gedreven door passie en perfectie.
Daarnaast weet Pink Orange, als Full Service Organisatiebureau, als geen ander hoe ze een totaalfeest
moeten organiseren. Gasten verrassen en een onvergetelijke ervaring meegeven staat daarbij op
nummer één...

Als één team gaan we nu, rond de Dakar rally, onze expertises bundelen. Kortom, voor u
gegarandeerd de meest optimale basis voor een top Dakar belevingsreis.
Onze gasten – u dus – komen op de mooiste plekken en verblijven in luxehotels. We zien de
deelnemers in hoge snelheid passeren en moedigen hen vanaf de zijlijn aan. Bovendien brengen wij
met u, tijdens deze Dakar belevingsreis, natuurlijk ook een bezoek aan het Dakar bivak. Kortom, u heeft
nergens omkijken naar want onze ervaren reisbegeleiders weten de weg en kennen de rallywereld van
binnen en van buiten.
Wij brengen u niet alleen naar de rally toe om deze op een afstandje te volgen: we zorgen dat u er
middenin zit. Zelf een tentje meenemen hoeft niet; dit is een all-inclusive reis waarbij uw verblijf
volledig wordt verzorgd.

UNIQUE BIVOUAC
EXPERIENCE
Niet alleen voor de deelnemers is de Dakar Rally een belevenis, ook voor de relaties en sponsoren die
te gast zijn. Want naast het bezoeken van deze zwaarste woestijnrally ter wereld bent u ook
uitgenodigd om een uniek kijkje achter de schermen te nemen.
Duizenden coureurs, monteurs, begeleiders, journalisten en personeelsleden van de organisatie
verblijven iedere dag in het bivak. Vaak is dat, in basis, niet meer dan een gigantische zandvlakte waar
tijdelijk een enorm tentenkamp met catering, sanitaire voorzieningen voor de complete Dakar familie
wordt opgezet. De grotere teams zoals Kamaz en Peugeot hebben grote paviljoens opgebouwd, de
kleinere teams moeten het doen met bijvoorbeeld een partytentje.
Zodra de tentenkampen zijn opgezet is het wachten totdat de coureurs arriveren in het bivak. De
monteurs hebben geluk als hun coureurs op tijd binnen zijn, maar op sommige dagen zitten ze uren te
wachten. Wanneer wij aan onze nachtrust denken kunnen zij vaak pas beginnen met sleutelen.
“Alweer een nacht bikkelen, slapen doen we een andere keer wel weer!”
Tijdens deze unieke bivak beleving bent u ook uitgenodigd in de “Dakar Club”. Dit gedeelte is
uitsluitend toegankelijk voor de meest belangrijke relaties van de rally en hun teams. Hier kunt u even
ontspannen en genieten van een hapje en een drankje. Vervolgens neemt de organisatie u mee voor
een rondleiding over het Dakar bivak waar zij al uw vragen zullen beantwoorden. Na afloop is er
ruimte voor een ontmoeting met diverse rijders, mits zij hier tijd voor hebben, en ontvangt u de
speciale Dakar-goodiebag.

Belangrijk om te weten: de ‘Dakar Club’* is geopend vanaf 15:00 uur en sluit om 21.00 uur. Het
bivakterrein sluit om 23:00 uur.
*Programma kan afwijken van voorgaande jaren.

PRACTICAL
INFORMATION
De taal

Arabisch is de officiële taal in Saoedi-Arabië. In de steden wordt doorgaans ook Engels gesproken.

Reisdocumenten

Een visum is verplicht. Uw paspoort moet minimaal 6 maanden geldig zijn bij vertrek uit Saoedi-Arabië.
Vanaf oktober 2019 wordt er, voor het eerst, een Toeristenvisum ingevoerd wat u volledig online kunt
regelen. Uiteraard kunnen wij deze zorg ook voor u uit handen nemen. Opmerking: Uw paspoort mag
geen Israël-stempel bevatten.

Rijbewijs

Met een geldig Nederlands rijbewijs kunt u in Saoedi-Arabië rijden. De huurauto wordt bij het
verhuurbedrijf opgehaald door de hoofdbestuurder. Hij/zij geeft een creditcard ter garantie van de auto
en bepaald zelf de vorm van verzekering. GPT Rally & Pink Orange zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele schade van de auto.

Inentingen & Malaria

Inentingen zijn niet vereist. Vaccinaties worden, ter voorkoming van enig risico wel aanbevolen: DTP-,
hepatitis A- en BMR-vaccinaties. Malaria komt sporadisch voor in Saoedi-Arabië, maar in de gebieden
rond de grotere steden, waar wij met onze reis voornamelijk komen, is het risico te verwaarlozen.

Geld

In Saudi-Arabië betaal je met de Saudi riyal (SAR) die je eenvoudig online kunt bestellen via GWK
Travelex. Heel handig is ook om geld op te nemen bij een lokale geldautomaat. Bovendien kunt u op
veel plaatsen uw creditcard gebruiken.

Klimaat

Saoedi-Arabië bestaat voornamelijk uit zand; daarom is het erg warm tussen mei en september. Het
woestijnklimaat in januari brengt warme dagen en koele, koude nachten met zich mee. Regen valt
nauwelijks in Saoedi-Arabië, en als dat gebeurt, is het meestal tussen december en mei. De gemiddelde
dagtemperatuur in januari is circa 23 graden.

Elektriciteit

De elektriciteit is 230 volt, met een frequentie van 60 Hertz. Het land gebruikt zowel Britse
stopcontacten (3-pinsstekkers) als Europese stopcontacten (ronde 2-pins stekkers). Wij adviseren u om
een wereldstekker mee te nemen.

PRACTICAL
INFORMATION
Water

Het wordt afgeraden om water uit de kraan te drinken.

Strikte islamitische wetten

De Saudi’s zijn vriendelijk en hoffelijk maar leven in een volstrekt andere cultuur met bijbehorende
regeltjes en wetten. Ons advies; pas je daarop aan.

Foto’s

Maak geen foto’s van militaire objecten, luchthavens, overheidsgebouwen, ambassades, moskeeën en
wegversperringen, dit is niet toegestaan. Ook vinden Saoedische vrouwen het niet prettig om
gefotografeerd te worden.

Ongelijkheid

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog duidelijk zichtbaar. Activiteiten worden daarom ook
vaak gescheiden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: in de meeste hotels kunnen alleen mannen gebruikmaken
van de wellnessfaciliteiten.

Homoseksualiteit

Homoseksualiteit is niet toegestaan in Saoedi-Arabië. Dit geldt ook voor buitenlanders.

Alcohol en drugs

Het bezitten, verhandelen of gebruiken van alcohol en/of drugs is ten strengste verboden. U kunt een
gevangenisstraf krijgen voor alcohol en u kunt de doodstraf krijgen voor drugssmokkel. Opmerking: In
geen enkel hotel in Saudi-Arabië wordt alcohol geschonken.

Kleding

Traditionele kleding is niet langer verplicht, maar veel Saoedische mannen kiezen nog steeds voor een
lang wit gewaad tot aan de enkels en een keffiyeh. Vrouwelijke Saoedi’s dragen veelal een zwarte
mantel (Abajah) die het gehele lichaam bedekt en een nikab om hun gezicht te bedekken. Als westerse
man is het geen probleem om een korte broek en T-shirt te dragen. Westerse vrouwen hebben geen
hoofddoek maar men verwacht in openbare gelegenheden wel bedekt gekleed te gaan. Een Abaja
wordt daarom aanbevolen.

Internet

U hebt volledige toegang tot internet. De Nederlandse tv-zenders zijn geblokkeerd, maar u kunt
hiervoor een VPN-app downloaden.

DAY TO DAY
PROGRAM
DAG 1 | ZONDAG 12 JANUARI 2020

DAG 4 | WOENSDAG 15 JANUARI 2020

Vandaag staat uw vlucht naar Riyadh op het
programma. Zodra u bent aangekomen op
Saudische grondgebied, veelal in de vroege
ochtend uren 13 januar, staat er een transfer klaar
om u naar het hotel te brengen. Uiteraard zorgen
wij voor een snelle incheck.

Nadat u heerlijk heeft kunnen uitslapen staat er
een luxe, uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar. De
ochtend en middag zijn vrij te besteden in deze
indrukwekkende stad. Onze reisbegeleiders staan
natuurlijk voor u klaar om u tips en advies te
geven over de mogelijkheden. Tegen de avond
verwachten wij u terug in het hotel en nodigen u
uit voor een diner op een bijzondere locatie. Hier
staat u een leuke verassing te wachten!

Na een vroeg ontbijt maken we ons klaar voor
weer een dag vol Dakar belevingen, snelheid,
brullende motoren en rookwolken. Met uw 4x4
SUV rijdt u naar de mooiste passeerplek van de
9de etappe. U heeft eersterangs uitzicht en u ziet
de deelnemers vechten om de finish van deze
etappe weer te halen. Bij deze, voor u volledig
ingerichte passeerplek, ontbreekt het u aan niets.
Ook kunt u wedrom culinair genieten van een
uitstekende lunch. Wanneer de laatste
deelnemers aan ons voorbij zijn gegaan, rijden wij
naar het bivak waar u toegang heeft tot de
exclusieve ‘Dakar Club’. Tijdens dit unieke bezoek
krijgt u een rondleiding, maakt u kennis met een
aantal deelnemers, kunt u samen met hen
genieten van het lopend buffet dat wordt
aangeboden en ontvangt u een exclusieve
Dakar-goodiebag. Na afloop rijden we terug naar
ons hotel.

DAG 3 | DINSDAG 14 JANUARI 2020

DAG 5 | DONDERDAG 16 JANUARI 2020

Na een kort nachtje en een heerlijk ontbijt staat
er vroeg in de ochtend een transfer klaar. Vanaf
de luchthaven in Riyadh heeft u een binnenlandse vlucht naar Abha. Hier staan 4x4 SUV’s voor
u klaar en na de administratieve handelingen kan
het avontuur écht beginnen! Via een speciaal
uitgezette route rijdt u naar een spectaculaire
passeerplek aan het eind van de Dakar etappe
van deze dag. Uiteraard zorgen wij daarbij voor
een uitstekende lunch. Zodra de laatste
deelnemers zijn gepasseerd rijden we terug naar
het hotel waar we dineren en overnachten.

Vandaag juichen we de deelnemers toe aan de
start van de 10de etappe. Nadat alle deelnemers
zijn gestart rijden wij terug naar het stadje waar u
culinair wordt verrast door een heerlijke lunch. Na
de lunch heeft u wat tijd voor uzelf. U kunt
eventueel met een kabelbaan naar een
uitkijkpunt, een waterdam bezoeken of relaxen in
het centrum. Tegen het eind van de middag rijden
we gezamenlijk naar Abha Airport. Daar leveren
we de auto’s in en vliegen we met een
binnenlandse vlucht naar Riyad.

DAG 2 | MAANDAG 13 JANUARI 2020

DAY TO DAY
PROGRAM
DAG 5 | DONDERDAG 16 JANUARI 2020
Vervolg dag 5

€ 3.950,o.b.v. 2
personen op de
kamer

Exclusief
intercontinentale
vlucht

€ 4.300,o.b.v. 1
persoon
op de kamer

Na aankomst op Riyad Airport nemen we eerst
weer de 4x4 SUV’s in ontvangst en rijden
vervolgens naar ons luxe hotel in Riyad. Nadat we
ons hebben opgefrist beleeft u een luxe
driegangendiner, geserveerd in een
indrukwekkend restaurant in een van de
hoogste gebouwen van Riyadh. Vanaf hier heeft
u een spectaculair uitzicht over deze 8.5 miljoen
inwoners tellende hoofdstad van Saudi-Arabië.

Hier bent u uitgenodigd voor een heerlijk diner en
slotborrel. Grote verrassing, hier op
Nederlands grondgebied, kunt u ook een
alcoholisch drankje nuttigen. Ook alle
Nederlandse teams worden hierbij
uitgenodigd en u kunt hen persoonlijk
feliciteren.

DAG 6 | VRIJDAG 17 JANUARI 2020

Na zeven onvergetelijke dagen wensen wij u een
goede terugreis en bedanken u voor de
gezellige tijd en mooie nieuwe
herinneringen.

Aan al het moois komt een einde, zo ook aan de
42ste editie van de zwaarste rally ter wereld. De
laatste etappe staat vaak nog garant voor
verrassingen. U rijdt weer via een speciaal
uitgezette route naar de finish van de laatste
Klassementsproef van Le Dakar 2020. Daar
zullen we de Nederlandse deelnemers enthousiast
verwelkomen. Nadat de deelnemers de Finish van
dit laatste wedstrijdgedeelte zijn gepasseerd volgt
nog een route van circa 100 km richting
huldigingspodium in Al-Quiddia. Ongetwijfeld voelt
u, net als de Dakardeelnemers, de euforie die
loskomt na het afleggen van de, ook voor onze
gasten, laatste etappe met competitie-elementen.
In El-Quiddia zijn wij aanwezig bij de officiële
huldigingsceremonie en vervolgens brengen we
de auto’s terug naar Riyad Airport. Vanaf hier
wordt u met een transfer naar uw hotel gebracht
om op te frissen waarna we vertrekken naar de
residentie van de Nederlandse Ambassadeur.

DAG 7 | ZATERDAG 18 JANUARI 2020

*De reis zoals deze is samengesteld is onder voorbehoud.
Sommige details omtrent de rally zijn nog niet definitief
bekend en de invulling daarvan zijn ook sterk afhankelijk van
de Dakar organisatie.

Inclusief:
Nederlandse reisbegeleiding
4x4 SUV’s (incl. brandstof)
6x hotelovernachtingen
1x bivak entree
4x lunch
4x diner
De heen- en terugvlucht zijn niet in de prijs inbegrepen en kan
naar ieders behoefte geboekt worden. U hebt dan zelf de
keuze om b.v. nog een paar dagen Riyad te verkennen.
Uiteraard kunnen wij deze zorg ook voor u uit handen nemen.

