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Organisatie Morocco
Desert Challenge

WHERE GOOD
STORIES BEGIN...
Altijd al benieuwd geweest naar wat de rallywereld zoal met zich meebrengt? In
samenwerking met de organisatie van de Morocco Desert Challenge bieden wij u de unieke
mogelijkheid om onderdeel te zijn van het spektakel.

Fasten your seatbelts, you don’t want to miss this!
Tijdens de 12de editie wordt de standaard vastgehouden. In 8 lange en gevarieerde etappes,
met bijna 3000 kilometer aan pure specials, zonder verbindingsroutes, leggen de deelnemers
een uitdagende route af van kust naar kust. Van de start op het strand van Plage Blanch tot
aan de finish bij de Middellandse Zee staat hen dan ook heel wat moois te wachten:
kronkelige paden, zanderige oueds, verlaten maar prachtige passages en huizenhoge duinen.
Nieuw in 2020 zijn een tweetal lussen in de route, een marathonstage, gedeeltelijk
gescheiden routes voor de trucks én een gewonnen dag in de meest begeerde speeltuin van
Marokko.
Om u een kijkje achter de schermen van de rallywereld te geven hebben wij wederom twee
spectaculaire reizen samengesteld. Voor de echte avonturiers bieden wij de zesdaagse
tussenreis met veel offroad rijden door de uitdagende duinen van Erg Chegaga en Merzouga.
Daarnaast bieden wij ook een vijf- of zesdaagse reis aan waarbij u de euforie zal beleven, die
loskomt bij de deelnemers na het behalen van de finish. Tijdens beide reizen trekt met
terreinwagens (deels) de woestijn in en u overnacht in traditionele berbertenten. Welke reis u
ook kiest, wij zorgen ervoor dat u op de mooiste én beste locaties van de rally kunt genieten!
In deze brochure kunt u het volledige programma van de verschillende reizen lezen. Wij
hopen dat u net zo enthousiast bent als ons en willen u graag verwelkomen tijdens deze
unieke beleving van de Morocco Desert Challenge.
Met sportieve groet,
Team GPT Rally

THE WAY
WE WORK
Deelnemen aan een rally brengt allerlei uitdagingen met zich mee, niet alleen technisch,
psychisch en mentaal, maar ook organisatorisch zoals reis gerelateerde componenten. Wij
gaan deze uitdagingen al meer dan 20 jaar aan. Als full-service touroperator, gespecialiseerd
in motorsports, kunnen wij de perfecte reis creëren, zodat het team zich kan concentreren op
de rally en een maximale prestatie kan leveren.
Wij faciliteren verschillende teams tijdens de rallyevenementen. Het ziet er vrij eenvoudig uit
maar alle reis gerelateerde onderdelen moeten naadloos op elkaar aansluiten, vooral tijdens
grote evenementen zoals Le Dakar of Morocco Desert Challenge. Wij bieden een complete en
unieke service gedreven door passie en perfectie, én vinden unieke oplossingen voor onze
klanten en partners.
Daarnaast bieden we sponsorpakketten voor rally’s over de hele wereld. Dit maakt het
mogelijk voor relaties/sponsors om de avontuurlijke rallywereld van dichterbij te bekijken!
Ons unieke concept, waarbij we nauw samenwerken met de organisatie van de Morocco
Desert Challenge, biedt vele voordelen. Onze gasten – u dus – komen op de mooiste plekken
en kunnen in dezelfde hotels en bivaks verblijven als de deelnemers. U heeft nergens
omkijken naar; onze ervaren reisbegeleiders weten de weg in Marokko 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.
Verrijk uw wereld en pak deze unieke kans om sport in combinatie met reizen op een heel
ander niveau te ervaren. Als u klaar bent om de volgende stap te zetten, ontdek dan hoe ons
team u kan assisteren...

MOROCCO DESERT
CHALLENGE
Wat twaalf jaar geleden begon als de Libya Desert Challenge, met vijftig avonturiers in de
woestijn van Libië, is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste rally-raid ter wereld:
de Morocco Desert Challenge.
Dat het evenement een van de weinige rally’s ter wereld is die groeit, is te danken aan het
feit dat rallydirecteur Gert Duson en zijn organisatieteam ondanks de vele veranderingen en
de sterke groei hebben vastgehouden aan hun oorspronkelijke idealen. “Toen we twaalf jaar
geleden begonnen als Libya Rally was het doel een mooie rally te maken voor de betere
amateurrijders. Het is begonnen als een avontuur en dat moet het blijven, ook nu de naam is
veranderd in Morocco Desert Challenge en ook nu we zo zachtjes aan de grootste rally ter
wereld zijn geworden”, zegt Duson. “Goed eten, goede bivaks, goede roadbooks, geen
verbinding, aantrekkelijke en uitdagende routes, schappelijke tarieven waar u veel voor
terugkrijgt, persoonlijke betrokkenheid bij de deelnemers en hun gasten: dat zijn
kernwaarden voor mij en daar ga ik niet aan sleutelen. Of het moet zijn om die nog verder te
verbeteren.”
In slechts één week na het openen van de inschrijvingen voor de 2020 editie waren alle
plaatsen ingenomen. Een indrukwekkende prestatie! Op 18 april zullen aan de start zo’n 1200
deelnemers met meer dan vijftig motoren en quads, tegen de tweehonderd auto’s en ssv’s in
de rally en de raid en veertig trucks staan te trappelen van ongeduld.

SPEND THE NIGHT
IN COMFORTABLE HOTELS
Overnachtingen tijdens de Morocco Desert Challenge zijn deels in comfortabele berbertenten
in de bivaks en deels in de goede hotels nabij de etappes.
Tijdens de reizen verblijft u in typische Marokkaanse, middenklasse hotels voorzien van alle
gemakken. De meeste hotels hebben een zwembad en soms is er airconditioning aanwezig.
Neem als voorbeeld woestijnhotel Yasmina, gelegen aan de voet van de beroemde Erg
Chebbi. U heeft een geweldig uitzicht over de indrukwekkende, glooiende zandduinen. Het
hotel is gebouwd in de vorm van een traditionele kasbah een heeft een klein zwembad tot
zijn beschikking.
Daarnaast overnacht u tijdens de finishreisin het all-inclusivehotel Be Live Collection Saïdia.
Het hotel is gevestigd in de badplaats Saïdia en beschikt over een eigen zandstrand en een
buitenzwembad. Elke kamer is voorzien van airconditioning en een satelliet-tv. De luxe kamers van het Be Live Collection Saïdia hebben een balkon met uitzicht op zee en minibar.
Helaas hebben de hotels niet altijd dezelfde standaarden zoals wij die gewend zijn en
daarnaast kan het voorkomen dat op sommige locaties geen hotels beschikbaar zijn. Op
deze locaties brengen wij de nacht door in de woestijn onder duizenden sterren.

UNIQUE BIVOUAC
EXPERIENCE
Niet alleen voor de deelnemers is de Morocco Desert Challenge een belevenis, ook voor de
relaties en sponsors die te gast zijn. Het blijft namelijk niet bij een snelle glimp, u bent echt
onderdeel van het evenement en u heeft toegang tot alles waar de MDC voor staat:
een mooie wedstrijd, goede ambiance in het bivak en natuurlijk de voortreffelijke catering.
Tijdens de reis heeft u uitgebreid de mogelijkheid om de teams te ontmoeten en de rijders te
spreken. Na een lange race-dag steken we het kampvuur aan, draaien we een lekker
muziekje en praten de rijders u bij over hun belevenissen en uitdagingen in de rally. Aan de
bar kunt u tegen zeer schappelijke prijzen een Belgisch biertje, een goede wijn of een
koude frisdrank krijgen. Daarnaast kunt u genieten van de excellente catering, verzorgt door
een team van professionele koks in een unieke setting.
Er is geen betere manier om Marokko in combinatie met het echte rallygevoel te ervaren dan
in een volledig ingerichte, traditionele berbertent voorzien van matras en beddengoed.
Bovendien beschikt elke locatie over douches met warm water en over Europese toiletten.
In de ochtend wordt er een uitgebreid en gevarieerd ontbijt geserveerd en maken we ons
klaar voor een nieuwe dag vol hoogtepunten en uitdagingen.

DAY TO DAY
PROGRAM

RALLY EXPERIENCE
TRIP 1

DAG 1 | Zondag 19 april

DAG 3 | Dinsdag 21 april

Tegen het einde van de middag begint uw
avontuur op de luchthaven van Amsterdam of
Brussel. Uw vlucht vertrekt richting Ouarzazate
waar u ‘s nachts aankomt. Bij aankomst op het
vliegveld staat uw transfer gereed en wordt u
naar het hotel in Ouarzazate gebracht.

Na een vroeg ontbijt maken wij ons klaar voor
een avontuurlijke rit waarbij we de bewoonde
wereld achter ons laten en plaats maken voor de
goudgele wereld van de Sahara. De deelnemers
rijden van Tissint naar M’Hamid, deze etappe is de
ideale speelplaats voor een echte cross-country
rally. Vanaf de zijlijn moedigen we de deelnemers
aan én u staat eerste rang! Tegen de middag staat
er een lunchbox voor u klaar en er zijn de hele
dag voldoende drankjes aanwezig. Zodra de
laatste deelnemers aan ons voorbij zijn gegaan,
rijden wij ook naar het bivak waar we dineren en
overnachten.

DAG 2 | Maandag 20 april
De ochtend is vrij te besteden, aan het zwembad
of in de bekende stad, ook wel ‘het Hollywood
van de woestijn’ genoemd. Tegen het begin van
de ochtend staan de terreinwagens klaar. Na de
administratieve handelingen slingeren we over
prachtige pistes naar kasbah Ait Ben Haddou,
het decor van o.a. Game of Thrones, Lawrence of
Arabia en The Mummy. Na een uitgebreide lunch
nodigen wij u uit voor een tour door de
schitterende kasba’s, een voorbeeld van de
Zuid-Marokkaanse architectuur die in 1987 door
UNESCO tot werelderfgoed werd verklaard. Na de
tour rijden we terug naar Ouarzazate waar we
overnachten en kennis zullen maken met al het
lekkers dat de Marokkaanse keuken te bieden
heeft.

DAG 4 | Woensdag 22 april
Vanuit het bivak bij M’Hamid bent u getuige van
de start of de finish van de vijfde etappe. Deze
special is een lus met op de agenda: zand, zand
en nog een zand! Zodra de deelnemers zijn
vertrokken rijden wij door naar de beste waypoint
van deze etappe. Daar hebben we een heerlijke
lunch voor u klaarstaan. In de avond, zodra de
laatste deelnemers zijn gearriveerd, kunt u samen
met hen genieten van een heerlijk buffetdiner in
het bivak. U overnacht in een goed hotel op de
route van de volgende etappe.

DAY TO DAY
PROGRAM

RALLY EXPERIENCE
TRIP 1

DAG 5 | Donderdag 23 april

Inclusief

Na een heerlijk ontbijt maken we ons klaar voor
de zesde etappe die eindigt in Merzouga.
Eenmaal aangekomen heeft u boven aan de
duinen van Merzouga een prachtig uitzicht; u ziet
hoe de deelnemers de woeste duinen veroveren
met op de achtergrond de ondergaande zon. Het
bivak is bij een kasbah-hotel aan de voet van
de duinen van de beroemde Erg Chebbi. Elk jaar
wordt hier een bbq en een feest georganiseerd
waar zowel organisatie, teams en deelnemer het
hele jaar naar uitkijken. Rond middernacht rijden
we naar ons hotel in Erfoud.

-

Nederlandse reisbegeleiding
4x4 Huurauto’s (incl. brandstof)
5x Overnachting incl. ontbijt
Lunch / lunchbox
Diner
Snacks en drinken tijdens de rally
Bivak entree
5x Drankbonnen per bivak
Tour Ait Ben Haddou

Exclusief
-

Vliegreis

DAG 6 | Vrijdag 24 april
Na zes onvergetelijke dagen (en nachten) staat
vroeg in de ochtend uw terugvlucht vanaf
Errachidia op het programma. Om de dag goed te
beginnen krijgt u een ontbijtpakket mee. Eenmaal
aangekomen op de luchthaven zwaaien wij u uit
en hopen we dat u huiswaarts keert met een
koffer vol bijzondere herinneringen.

Minimaal
20 pax.

€ 1.895,O.b.v. 2 personen
op de kamer

DAY TO DAY
PROGRAM

RALLY EXPERIENCE
TRIP 2

DAG 1 | Dinsdag 21 april

DAG 3 | Donderdag 23 april

Uw avontuur begint op de luchthaven van
Amsterdam of Brussel. Uw vlucht met tussenstop
naar Errachidia vertrekt rond 19:00 uur en u komt
ergens laat in de avond aan. Bij aankomst op de
luchthaven staat er een transfer gereed om u naar
het eerste hotel te
brengen.

De zesde etappe van de rally belooft weer een
uitdagende special. De deelnemers rijden van
M’Hamid over slingerende zand- en steenpistes
richting Merzouga. Vanaf de beroemde Erg Chebbi
duinen heeft u een geweldig, eersterangs uitzicht
en ziet u de deelnemers vechten tijdens de
laatste meters van deze etappe. Het bivak is
gevestigd aan de voet van de duin waar we
barbecueën en overnachten in het authentieke
woestijnhotel Yasmina. Na afloop van de barbecue
worden de tafels aan de kant gezet en is het tijd
voor een feestje. Iedereen komt samen om de dag
feestelijk af te sluiten.

DAG 2 | Woensdag 22 april
Na een goede nachtrust maken we ons klaar voor
een dag vol avontuur. Wanneer we het ontbijt
en de administratieve handelingen achter de rug
hebben, rijden we in terreinwagens richting Merzouga. We maken een lunchstop in Erfoud waar
we de heetste uurtjes van de dag doorbrengen.
Na de lunch rijden we door naar ons tentenkamp
waar we zullen overnachten onder de sterrenhemel, in the middle of nowhere. Om u het echte
rallygevoel te laten ervaren staat er tegen het
eind van de middag een fantastische
verassing op u te wachten…
Een ding is zeker, het wordt een avontuur om
nooit te vergeten!

DAG 4 | Vrijdag 24 april
Vandaag moedigen we de deelnemers aan bij
de start van de zevende etappe. Dit is de laatste
etappe die deels door de duinen wordt gereden.
Zodra de deelnemers zijn vertrokken stappen wij
in onze terreinwagens zodat we op tijd op één
van de mooiste plekken van de deze etappe zijn.
Tegen de middag staat er een lunchbox voor u
klaar en er zijn de hele dag voldoende drankjes
aanwezig. Als de rally aan ons voorbij is
getrokken, rijden we naar het bivak waar het diner
en berbertenten al voor ons klaarstaan. Houd er
rekening mee dat het tijdens de nachten flink
afkoelt.

DAY TO DAY
PROGRAM

RALLY EXPERIENCE
TRIP 2

DAG 5 | Zaterdag 25 april

Inclusief zesdaagse reis

De laatste etappe is iets korter maar mag niet als
minder zwaar bestempeld worden. Voor de
deelnemers is het een wirwar van moeilijk
zichtbare pistes en dit zorgt voor een moeilijke
navigatie. Wij rijden op tijd door naar de finish van
de Morocco Desert Challenge 2020, waar we de
deelnemers enthousiast verwelkomen. Na afloop
rijden we naar het all-inclusive vijfsterrenhotel in
Saïdia, met uitzicht op de Middellandse Zee, waar
’s avonds het slotdiner, de prijsuitreiking en het
feest zijn.

-

DAG 6 | Zondag 26 april
Na zes onvergetelijke dagen (en nachten) staat
vroeg in de ochtend uw terugvlucht vanaf Oujda
op het programma. Er wordt voor een
ontbijtpakket gezorgd en u wordt met een
transfer naar het vliegveld gebracht. Tegen het
eind van de middag komt uw vliegtuig aan op de
luchthaven van Amsterdam of Brussel.

Nederlandse reisbegeleiding
4x4 Huurauto’s (incl. brandstof)
5x Overnachtingen incl. ontbijt
Lunch / lunchbox
Diner
Snacks en drinken tijdens de rally
Bivak entree
5x Drankbonnen per bivak
Prijsuitreiking en slotfeest

Exclusief
- Vliegreis

Zesdaagse reis

€ 1.995,Five-day trip

€ 1.875,* De vijfdaagse reis is exclusief verrassingsactiviteit en
overnachting tentenkamp. Uw vlucht vertrekt op 22 april
naar Errachdia en de volgende ochtend
vertrekt u richting Merzouga.

o.b.v. 2 personen
op de kamer

18 APRIL
AGADIR - PLAGE BLANCHE - PLAGE BLANCHE

19 APRIL
PLAGE BLANCHE – ZAG

20 APRIL
ZAG – TISSINT

21 APRIL
TISSINT – M’HAMID

22 APRIL
ZAG
PLAGE
BLANCHE

MERZOUGA
TISSINT

M’HAMID

M’HAMID – M’HAMID

BJOR BEL
FRISSATE

M’HAMID – MERZOUGA

24 APRIL

PLAGE
BLANCHE

M’HAMID

FINISH

AGADIR
16&17/04

23 APRIL

SAÏDIA
18/04

19/04

20/04

21/04

22/04

23/04

24/04

25/04

25/04

MERZOUGA – BORJ BEL-FRISSATE

25 APRIL
BORJ BEL-FRISSATE – FINISH - SAIDIA

