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Beste Dakar liefhebber,
Altijd al benieuwd geweest naar wat de rallywereld zoal met zich meebrengt? Dit jaar
bieden wij u een unieke mogelijkheid om onderdeel te zijn van dit spektakel. Na vele
jaren in Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten hebben vele honderden gasten via
GPT Rally de absolute highlights van de Dakar rally reeds mogen ervaren. Dit jaar gaan
wij verder! U bent onderdeel van Le Dakar 2022!
De rally wordt nu alweer voor de 3de keer in het Midden-Oosten gehouden. Wij zijn
onder de indruk en positief verrast door hetgeen Saoedi-Arabië te bieden heeft. We
kunnen inmiddels vaststellen dat geen ander land méér geschikt is voor Le Dakar. Het
is een compleet nieuwe wereld met adembenemende landschappen, vriendelijke inwoners en etappes van het hoogste niveau.
Le Dakar 2022 zal wederom plaats vinden in Saoedi-Arabië. Twee weken lang zullen er
gevarieerde etappes getrotseerd dienen te worden door woestijngebieden en immense berg partijen.
Om u het echte rallygevoel te laten ervaren bieden wij u de mogelijkheid om onderdeel te worden van de zwaarste rally ter wereld! Met onze speciaal geprepareerde
Volkwagen Touareg trekt u o.a. de woestijn in en ervaart u live de meest spectaculaire
passeerplekken van Le Dakar. We overnachten in het officiële Dakar Bivouac en u bent
te gast bij verschillende teams.

Een betere beleving dan zelf deelnemen is er niet.

Met sportieve groet,
Roel Engel

GPT Rally kent als full-service motorsport touroperator alle wegen voor een perfecte
reis naar rally’s waar ook ter wereld. Onze kerntaak is het faciliteren van rallyteams en
haar sponsoren met op maat gemaakte reis- en verblijf-oplossingen.
GPT Rally is de naam voor een organisatie die zich kan beroepen op inmiddels 26 jaar
ervaring in de motorsport wereld.
De populariteit van het rally rijden wordt steeds groter. Niet alleen in commerciële zin,
maar ook het aantal deelnemers aan rally’s neemt toe. Reizen wordt steeds duurder,
risicovoller en het wordt moeilijker om de juiste onderdelen te bemachtigen die ten
gunste komen van het resultaat. Wij nemen juist deze zorg uit handen en zorgen vanuit onze ervaring voor een soepel verloop van de reis.
Het is ons doel om de teams zo goed mogelijk te begeleiden voor een optimale start
aan de rally. Daarnaast zijn wij een verlengstuk van de teams door hen optimaal te
faciliteren in de verschillende bivaks tijdens de rally en zijn wij aanwezig voor trouble
shooting. Doordat GPT Rally samenwerkt met alle Nederlandse en sommige buitenlandse deelnemers zit u er met uw neus bovenop.
U zit eerste rang en ervaart Le Dakar maximaal.

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 onderdeel van Le Dakar.
GPT Rally maakt het mogelijk om onderdeel te worden van Le Dakar 2022. U bent onze
speciale gast. Met onze eigen geprepareerde Volkwagen Touareg Dakar nemen we u
mee naar de ‘Special Stage’ en zitten we op de eerste rang op spectaculaire plekken
wanneer de rally ons voorbij racet.
Iedere dag bezoeken we het Dakar bivak waar duizenden coureurs, monteurs, begeleiders, journalisten en personeelsleden van de organisatie verblijven.
Vaak is dat niet meer dan een gigantische zandvlakte waar tijdelijk een enorm tentenkamp met catering en sanitaire voorzieningen voor de complete Dakar familie wordt
opgezet. Ook wij slaan hier ons kamp op en zorgen we voor de in- en uitwendige
mens.
Naast dat we meestal overnachten op het bivak zullen we ook wel eens een kamp
opslaan buiten het bivak aan de finish van een special stage. Er is vaak kans om een
praatje met de coureur te maken en als allereerste te horen hoe de dag gegaan is.
Wanneer u ‘Dakar’ al veel te lang op uw bucket list heeft staan is dit de kans om Le
Dakar echt te beleven. Dichterbij kan enkel door zelf deel te nemen!

De ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de twee voorgaande edities van Le Dakar in
Saoedi-Arabië zijn onvergetelijk. Prachtige landschappen die variëren van enorme zandvlaktes
met heel veel duinen tot adembenemende Steppe landschappen met enorme rotspartijen. Saoedi-Arabië is enorm veelzijdig met veel vriendelijke inwoners die vrijwel allemaal gek zijn van
autosport. Het is misschien wel het mooiste land voor cross country rally evenementen zoals
Le Dakar.
De zwaarste rally ter wereld zou de zwaarste rally niet zijn als er niet extreem lang achter
elkaar geracet wordt. Le Dakar betekent 12 lange etappes lange afleggen in twee weken tijd.
Meestal in het midden een dag onderbroken voor noodzakelijke verzorging van mens en machine.
Hoe de route voor Le Dakar 2022 eruit zal gaan zien is op dit moment nog geheim. Het is zeker dat Saoedi-Arabië wederom onderdeel uit maakt van de route. Maar er worden plannen
gemaakt om de route van de rally de landsgrenzen te laten passeren naar omliggende landen
zoals Bahrein en/of de Verenigde Arabische Emiraten. Wanneer en of we er gaan komen kan
op dit moment helaas nog niet met zekerheid gezegd worden.
U heeft de mogelijkheid om te kiezen uit drie verschillende opties. Iedere optie is inclusief
hotel voor en na de rally. Tijdens de rally verblijven we in het bivak en slapen we in een tent.
Overnachten in hotels is mogelijk op aanvraag en op basis van beschikbaarheid.

Start | Dag 1
Uw Dakar Experience begint een aantal dagen voor de officiële start van de rally. U
vliegt naar de stad waarvandaan Le Dakar zal starten. Bij aankomst op de luchthaven
wordt u ontvangen door onze medewerker. Vervolgens wordt u met de transfer naar
het hotel gebracht, waar u voldoende tijd heeft om te herstellen van de reis.
Start | Dag 2 & 3
In de dagen die volgen heeft u de verplichte scrutineering. De scrutineering is een
controle van de inschrijving waarbij uw en ons voertuig gecontroleerd worden. Dit
betekent dat de organisatie controleert of de auto veilig is, of uw medische informatie
beschikbaar is en of er betaald is. Wees gerust, wij zorgen voor de inschrijving. Na de
scrutineering ontvangt u uw accreditatie. Dit is het toegangsbewijs tot het evenement.
De rest van de dag is vrij te besteden.
Gedurende deze dagen zijn we aanwezig bij de ‘shake down’. De ‘shake down’ is een
korte proef waarin de teams hun materiaal testen alvorens de wedstrijd in te gaan.
Hier controleren ze de laatste instellingen aan hun voertuig en of alles juist gemonteerd is om problemen in de eerste special stage te voorkomen. Tijdens deze dagen
is er voldoende tijd om de stad te verkennen en/of de inwendige mens te verwennen
met een goede maaltijd in een restaurant.
Start | Dag 4
Vandaag bezoeken we de preproloog en de startceremonie. De preproloog is een korte special stage die bepaalt in welke volgorde de deelnemers de eerste echte special
stage van de rally mogen starten. De startceremonie is het officiële podium waarop de
deelnemers, met name via de TV, worden voorgesteld aan het publiek.
Start | Dag 5 - 10
Vanaf de start zijn we iedere dag op de Special Stage. De Special Stage is het deel van
de route die door de deelnemer zo snel mogelijk moet worden afgelegd. De ene dag
kan dat een gedeelte zijn bij de start, de andere dag een gedeelte onderweg en weer
een andere dag bij de finish. De planning hiervoor wordt een dag voor de special stage
gemaakt. Dit komt doordat we de informatie pas 12 uur voor de start van de volgende
dag ontvangen. Nadat die informatie beschikbaar is maken we een indeling voor de
volgende dag. In dit ‘start’ programma maakt u de eerste zes dagen van de rally mee.
Start | Dag 11
Meestal staat na zes dagen de rustdag op het programma. Op de rustdag is er tijd voor
de deelnemers om tot rust te komen en hebben de monteurs extra tijd om het materiaal uitgebreid te onderhouden. Dit betekent helaas ook dat dit de laatste dag is van
uw Dakar Experience. Afhankelijk van de luchthaven en vliegtijden wordt er samen met
u gekeken welke vlucht het meest interessant is voor uw terugreis naar Nederland.

Duur

Periode

Onderdelen

circa 11 dagen, afhankelijk
van het definitieve programma van ASO en uw vluchtmogelijkheden.

Meestal start Le Dakar in
het eerste weekend van het
nieuwe jaar. Voor Le Dakar
2022 kan dat betekenen dat
de start plaats gaat vinden
op 2 of 9 januari. Vermoedelijk zal dat 2 januari worden.
Houd rekening met een vertrek rond oudejaarsdag.

Bezoek stad, Scrutineering,
Shake Down, Pre Proloog,
Startpodium, Eerste 6 Special Stages, Rustdag.

Start Programma			

vanaf € 6.990

Deze reis is inclusief uitgebreide briefing voorafgaand aan de reis in Nederland, 4*-hotel obv single room (race dagen niet inbegrepen), tent, luchtbed, slaapzak, brandstofkosten, zitplaats in Touareg, accreditatie ASO, bivakmaaltijden met drankje en ongelimiteerd koffie en thee tijdens racedagen en de rustdag. Deze reis is exclusief vlucht
omdat er veel verschillende mogelijkheden zijn. Daarnaast is een hotel tijdens de rally
niet inbegrepen. Dit is optioneel en enkel mogelijk in overleg. Verderop treft u alle tarieven.

Finish | Dag 1
Uw Dakar Expierience voor de finish begint een dag voor de rustdag van de rally. U vliegt naar
Le Dakar waar u ontvangen wordt op de luchthaven aldaar. Met een transfer die klaar staat
wordt u naar het hotel gebracht.
Finish | Dag 2
Vandaag bent u welkom op het bivak van Le Dakar. Vandaag zijn alle rally voertuigen die nog
in de wedstrijd zitten op het bivak vanwege een welverdiende rustdag. Op de rustdag is er tijd
voor de deelnemers om tot rust te komen en hebben de monteurs extra tijd om het materiaal
uitgebreid te onderhouden. U gaat dus niet meteen van start en heeft een mooie rustige dag.
We leiden u rond in het bivak en u heeft alle tijd om tot rust te komen van uw reis. Ook onze
Dakar Toureg wordt vandaag schoon gemaakt en nagekeken en er is voldoende tijd om de
auto in te richten met uw spullen.
Finish | Dag 3 - 7
Vandaag gaat de wedstrijd verder en zijn we iedere dag op de ‘Special Stage’. De Special Stage is het deel van de route die door de deelnemer zo snel mogelijk moet worden afgelegd.
De ene dag kan dat een gedeelte zijn bij de start, de andere een gedeelte onderweg en weer
een andere dag aan de finish. Die plannen worden een avond voor de volgende special stage
gemaakt. Dat heeft te maken met informatie die we pas 12 uur voor de start van de volgende
dag ontvangen. Nadat die informatie beschikbaar is maken we een indeling van de dag. In dit
‘finish’ programma maakt u de laatste zes dagen van de rally mee.
Finish | Dag 8
De laatste dag van de rally is meestal een drukke dag. Op deze dag rijden de deelnemers de
laatste kilometers van de Special Stage. Als de deelnemers deze Special Stage finishen hebben zij Le Dakar 2022 voltooid! Euforie en blijdschap spat er dan vanaf. Uiteraard zijn wij aanwezig bij deze finish!
Na de finish rijden de deelnemers direct door naar het laatste bivak. Daar maakt het team de
auto netjes voor de finishceremonie. Later deze dag mogen alle finishers over het officiële podium en ontvangen zij de begeerde medaille. Na deze ceremonie staat er meestal een cocktailparty gepland waar we met elkaar vieren dat de deelnemers de finish bereikt hebben en
praten we na over de voltooide Dakar Rally. Deze avond overnachten we in een hotel nabij de
finish.
Finish | Dag 9
De dag na de rally maken we ons klaar voor de terugreis naar Nederland. Afhankelijk van de vlucht
is er een mogelijkheid om de stad te bezoeken en/of een restaurant te bezoeken voor een lunch of
diner.

Duur

Periode

Onderdelen

circa 9 dagen, afhankelijk
van het definitieve programma van ASO en uw vluchtmogelijkheden.

Meestal start Le Dakar in
het eerste weekend van het
nieuwe jaar. Voor Le Dakar
2022 kan dat betekenen dat
de start plaats gaat vinden
op 2 of 9 januari. Vermoedelijk zal dat 2 januari worden.
Houd rekening met een vertrek rond 8 of 15 januari 2022.

Rustdag, Laatste 6 Special
Stages, Dakar 2022 Finish, Finish ceremonie, Finish Cocktailparty, Bezoek stad.

Finish Programma			

vanaf € 6.790

Deze reis is inclusief uitgebreide briefing voorafgaand aan de reis in Nederland, 4*-hotel obv single room (race dagen niet inbegrepen), tent, luchtbed, slaapzak, brandstofkosten, zitplaats in Touareg, accreditatie ASO, bivakmaaltijden met drankje en ongelimiteerd koffie en thee tijdens racedagen en de rustdag. Deze reis is exclusief vlucht
omdat er veel verschillende mogelijkheden zijn. Daarnaast is een hotel tijdens de rally
niet inbegrepen. Dit is optioneel en enkel mogelijk in overleg. Verderop treft u alle tarieven.

Het is ook mogelijk om de hele Dakar te beleven. U bent erbij van start tot finish. Iedere dag bezoeken we de Special Stage en verblijven we in het bivak. Het programma is
een combinatie van het strat en finish programma zoals eerder omschreven. Tijdens de
rustdag reserveren wij voor u een fijn hotel om even bij te komen en te genieten van
een goede douche. U heeft op de rustdag de mogelijkheid om uw kleren te laten wassen.
Complete Dakar vanaf

		

€ 12.800

Duur

Periode

Onderdelen

circa 16 dagen, afhankelijk
van het definitieve programma van ASO en uw vluchtmogelijkheden.

Meestal start Le Dakar in het
eerste weekend van het nieuwe jaar. Voor Le Dakar 2022
kan dat betekenen dat de
start plaats gaat vinden op 2
of 9 januari. Vermoedelijk zal
dat 2 januari worden. Houd
rekening met een vertrek rond
oudejaarsdag.

Bezoek stad, Scrutineering,
Shake Down, Pre Proloog,
Startpodium, Eerste 6 Special Stages, Rustdag, Laatste
6 Special Stages, Dakar 2022
Finish, Finish ceremonie,
Finish Cocktailparty, Bezoek
stad.

Er zijn twee verschillende tarieven van toepassing op deze reis. Dit komt omdat de configuratie van de auto standaard is uitgerust met drie stoelen. De prijs per persoon is obv
twee gasten per auto. Op deze manier heeft u meer ruimte in de auto en is er ruimte
voor een koelbox en extra bergruimte. Deze prijs is van toepassing op iemand die alleen of met twee personen deel neemt aan de rally.
Het is ook mogelijk om de Touareg te configureren met een extra stoel waardoor er een
extra persoon toegevoegd kan worden. Dit kunnen we doen als er een groep van drie
personen deel wil nemen. Op deze manier voorkomen we dat een van de drie personen
in een andere auto plaats moet nemen. Wanneer u met vier personen bent gaan wij uit
van twee auto’s.
								Start			Finish		Hele Rally
Prijs per persoon obv 1 of 2 pers			
Prijs per persoon obv 3 pers			

€ 8.990		
€ 6.990		

€ 8.790		
€ 6.790		

€ 16.800
€ 12.800

Deze reis is inclusief uitgebreide briefing voorafgaand aan de reis in Nederland, 4*-hotel
obv single room (race dagen niet inbegrepen), tent, luchtbed, slaapzak, brandstofkosten, zitplaats in Touareg met chauffeur, accreditatie ASO, bivakmaaltijden met drankje
en ongelimiteerd koffie en thee tijdens racedagen en de rustdag. Deze reis is exclusief
vlucht omdat er veel verschillende mogelijkheden zijn. Daarnaast is een hotel tijdens de
rally niet inbegrepen. Dit is optioneel en enkel mogelijk in overleg. Hieronder een stelpost van de tarieven die wij herkennen uit voorgaande edities.
								Start			Finish		Hele Rally
Vliegreis							€ 650		€ 650		€ 650
Hotel tijdens de rally					
€ 600		
€ 600		
€ 1.200
Maaltijden voor en na de rally			
€ 200		
€ 150			
€ 350

Wanneer u bijzondere wensen heeft gaan wij graag met u op zoek naar de beste oplossing.

GPT Rally kan u uitstekend assisteren wanneer u uw bedrijfsnaam wilt verbinden aan
Le Dakar. Wij bieden drie verschillende mogelijkheden om uw naam voor, tijdens en na
de rally te activeren.
Uw naam verbinden aan een deelnemer of team
Door onze kennis, ervaring en netwerk is GPT Rally de aangewezen partner om uw
naam te activeren. Afhankelijk van uw budget en wensen adviseren wij u welke deelnemer de beste partner is en hoe we uw naam of merk kunnen activeren. Samen gaan
we op zoek naar de juiste deelnemer en zijn wij uw mediator om tot een goede overeenkomst te komen.
Vanaf € 15.000
Uw naam op onze Volkswagen Touareg
Het is mogelijk om onze Touareg compleet te wrappen of deels te beletteren met uw
bedrijfsnaam.
Vanaf € 3.000
Uw naam op Rallymaniacs.com
Wij bieden u advertentieruimte aan op www.rallymaniacs.com dmv een banner en/of
een advertorial. Rallymaniacs doet dagelijks verslag voor en tijdens de rally. Ook heeft
Rallymaniacs een eigen professinele fotograaf bij die hier en daar een foto van u kan
nemen. Deze foto’s ontvangt u na de rally samen met een aantal actie foto’s in hoge
resolutie.
Vanaf € 225

U reist mee in onze Volkswagen Touareg Dakar. Deze Volkswagen is gebouwd door
Volkswagen Motorsport en is uitgerust met:
3.0 liter V6 TDI
Automatische versnellingsbak
Gecertificeerde rolkooi
FOX Suspension
Extra brandstoftank
Recaro Race stoelen
Brandblusser
2 reserve wielen
LED verlichting interieur
LED bars exterieur
Veiligheidsuitrusting zoals gevarendriehoek, EHBO kit etc.
IRI Track voor tracking en veiligheid
Airconditioning en verwarming
Extra Spare Parts
Koelbox (vervalt bij 3 personen)
Onze Touareg is speciaal geprepareerd om op veel plaatsen te kunnen komen tijdens
een cross country rally evenement zoals de Dakar Rally. De auto is niet speciaal gebouwd om dit zo snel mogelijk te doen. Desalniettemin rijdt de Touareg comfortabel op
de verharde weg en brengt de auto ons op de meest afgelegen delen van de rally.
Tijdens de rally is onze chauffeur verantwoordelijk voor de auto. Wanneer u een keer
zelf wenst te rijden zullen we de mogelijkheden met u bespreken.

De Dakar Rally is genoemd naar de oorspronkelijke finishplaats Dakar in Senegal. Op 26 december 1978
startte de eerste Parijs-Dakar vanaf de Place du Trocadéro in Parijs. 170 deelnemers reden 9000 km
door Frankrijk, Algerije, Niger, Mali, Opper-Volta en Senegal. De rally eindigde aan de rand van het Lac
Rose op 25 km van Dakar.
In 1981 deed Nederland voor het eerst mee met een vrachtwagen. Piloot Toine van der Vliet nam deel
met een DAF YA 4440. Helaas is hij niet officieel gefinisht vanwege een blessure, er viel een aggregaat
op de arm van co-piloot Henk Thijssen. Een jaar later was het de bekende Nederlandse trucker Jan de
Rooy die voor het eerst deelnam aan de rally en direct een dag overwinning wist te scoren. Vier jaar
later, in 1986 wist Jan de Rooy de rally te winnen met zijn Turbo Twin I, maar werd hij gediskwalificeerd.
Het daaropvolgende jaar schrijft Jan de Rooy wel de rally op zijn naam met de Turbo Twin II. Hij wordt
zelfs 11de in het algemeen klassement. Door de winst bij de vrachtwagens is Jan de Rooy de eerste
Nederlander die de zwaarste rally ter wereld weet te winnen.
In 1989 behaalde Kees en Mieke Tijsterman de finish op een knappe vijfde plaats in het autoklassement. Een aantal jaren later kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan en op aandringen van zijn
zoon Gerard begint Jan de Rooy in 2002 weer aan het avontuur in “de zandbak”. De ‘De Rooys’ dingen
de jaren erop (met Jan en Gerard de Rooy in verschillende auto’s) weer mee naar de podiumklasseringen. Voor editie 2006 werd Team de Rooy de start geweigerd; de truck zou niet voldoen aan de voorschriften. Om soortgelijke problemen in 2007 te voorkomen startte het team De Rooy met Ginaf. Ondanks zorgvuldige voorbereiding vielen beide De Rooys dat jaar uit.
In 2004 startte Hans Stacey, met een ex De Rooy auto, aan Le Dakar. En dat smaakte naar meer. In
2007 volgde Hans Stacey zijn oom Jan de Rooy op als winnaar van Le Dakar in zijn MAN TGA 4x4. Hans
was daarmee de tweede Nederlandse trucker die beslag legde op de eindoverwinning bij de vrachtwagens.
Helaas volgt er geen Nederlands succes in 2008 doordat de rally één dag voor de start werd afgelast.
De start stond gepland op 5 januari en er zou gereden worden tussen Lissabon en Dakar. Maar op 4
januari meldde de organisatie dat de wedstrijd niet door kon gaan ten gevolge van bedreigingen van
Al Qaida tegen de Dakar Rally. Door die terroristische dreigingen verhuisde de rally een jaar later naar
Zuid-Amerika, waar de rally van 2009 tot en met 2019 werd gereden in Argentinië, Chili, Peru, Paraguay en Bolivia. Het Zuid Amerikaanse zand beviel Gerard de Rooy zeer goed. In de eerste editie op het
nieuwe continent werd Gerard de Rooy knap derde bij de vrachtwagens. Dat resultaat gaf de juiste
motivatie, waardoor Gerard de Rooy in 2012 de rally wist te winnen met zijn IVECO Powerstar 4x4.
In 2015 schrijft Erik van Loon met zijn navigator Wouter Rosegaar geschiedenis door met zijn MINI All 4
Racing als vierde de rally te finishen in het autoklassement. Dit is tot op heden het beste resultaat van
een Nederlander bij de auto’s.
In 2016 stond Gerard de Rooy weer op de hoogste trede en werd hij opnieuw winnaar van Le Dakar.
Daarmee is Gerard de Rooy de enige Nederlander die de eindoverwinning van de rally meerdere keren
op zijn naam heeft geschreven.
In 2020 verhuisde de rally naar Saoedi-Arabië, omdat er in Zuid-Amerika steeds minder animo was om
de rally te organiseren. Door de verhuizing is het derde hoofdstuk aangebroken en de deelnemers
moesten opnieuw op ontdekking uit tijdens de 41e editie van Le Dakar. Het was voor iedereen compleet nieuw terrein, maar direct na de eerste editie waren de deelnemers enthousiast. Saoedi-Arabië is
misschien wel het meest perfecte cross country land door afwisselend grote rotspartijen, hoge duinformaties en prachtige vergezichten. Dit gaan we verder ontdekken in de komende edities van de rally!

GPT Rally is ontstaan uit Grand Prix Tours, waardoor er een schat aan ervaring is ondergebracht.
Onze ervaring bestaat uit meer dan 300 Formule
1 Grand Prix’s, 15 Dakar rally’s, 6 Morocco Desert
Challenges, 4 Silk Way Rally’s, 3 24h du Le Mans
en nog een aantal andere grootschalige sportevenementen die zijn bezocht. Naast het aanbieden van tailor made reisarrangementen voor consumenten en bedrijven zijn we in veel gevallen
ook prefered touroperator voor teams en/of deelnemers.

FORMULE 1
GOLDEN PADDOCK CLUB
MOROCCO DESERT CHALLENGE
SILK WAY RALLY
24H LE MANS
INDY 500
MOBITELS (MOBIEL HOTEL)
WORLD CUP VOETBAL
MOTORSPORT EVENTS

