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Beste Dakar liefhebber,
Altijd al benieuwd geweest naar wat de rallywereld zoal met zich meebrengt? Dit jaar
bieden wij u wederom de 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. Ook dit jaar
heeft GPT Rally een korte, maar intense reis samengesteld naar de zwaarste rally ter
wereld.
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 brengen wij u dichtbij de zwaarste rally
ter wereld! Door jarenlange ervaring en een groot netwerk weten wij u naar de meest
spectaculaire passeerplekken van Le Dakar brengen. We zien de deelnemers in actie,
bezoeken het bivak en zijn speciale gast van de ambassadeur in Riyadh.

Beleef Le Dakar en lees snel verder!

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 weer 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 van dichtbij.

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 4x4 SUV’s nemen we u mee naar de ‘Special Stage’ en zitten we op
de eerste rang op spectaculaire plekken wanneer de rally ons voorbij racet.
We bezoeken 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.
Wanneer u ‘Dakar’ al veel te lang op uw bucket list heeft staan is dit de kans om Le
Dakar 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. In
het midden onderbroken voor noodzakelijke verzorging van mens en machine. Deze dag noemen we de rustdag en wij brengen u daarheen.

Dag 1 | Donderdag 6 januari 2022
Vandaag staat uw vlucht naar Riyad op het programma. Zodra u bent aangekomen op
Saudisch grondgebied, meestal in de nacht, wordt u ontvangen door onze reisbegeleider en brengt hij u naar het hotel in Riyad. Uiteraard zorgen wij voor een snelle incheck bij het hotel zodat u meteen gebruik van uw kamer kunt maken.
Dag 2 | Vrijdag 7 januari 2022
Na een kort nachtje en een heerlijk ontbijt staat er vroeg in de ochtend een 4x4 SUV
voor u klaar. Na de administratieve handelingen kan het avontuur écht beginnen! Via
een GPS route op uw smartphone rijdt u naar de meest spectaculaire passeerplek
aan het eind van de Dakar etappe van deze dag. Uiteraard zorgen wij daarbij voor
een lunchpakket zodat u niets hoeft te missen van de actie. Zodra de laatste deelnemers gepasseerd zijn rijden we terug naar het hotel waar we ons klaar maken voor de
avond. Op uitnodiging van de Nederlandse ambassade bent u te gast in de tuin van
de ambassade voor een heerlijk diner. Na het diner bent u welkom op de cocktailparty
waarvoor de Nederlandse ambassadeur ook de Nederlandse deelnemers aan de rally
uitnodigt.
Dag 3 | Zaterdag 8 januari 2022
Nadat u heerlijk heeft kunnen uitslapen staat er een luxe, uitgebreid ontbijtbuffet voor
u klaar. Na het ontbijt gaan we met de 4x4 auto’s naar ‘the Edge of the World’. The
Edge of the World is een onverwacht geologisch wonder in de rotsachtige woestijn ten
noordwesten van Riyad, Saoedi-Arabië. Het heeft zijn bijnaam gekregen omdat je vanaf
de top van de helling een ononderbroken zicht op de horizon hebt.
Na deze excursie zetten we koers naar het bivak waar de teams volop bezig zijn met
het onderhouden en herstellen van hun voertuigen. Hier krijgt u een kijkje in de keuken van een rallyteam tijdens de zwaarste rally ter wereld en zullen al uw vragen worden beantwoord. In de avond volgt een heerlijk diner.

Dag 3 | Zaterdag 8 januari 2022
Nadat u heerlijk heeft kunnen uitslapen staat er een luxe, uitgebreid ontbijtbuffet voor
u klaar. Na het ontbijt gaan we met de 4x4 auto’s naar ‘the Edge of the World’. The
Edge of the World is een onverwacht geologisch wonder in de rotsachtige woestijn ten
noordwesten van Riyad, Saoedi-Arabië. Het heeft zijn bijnaam gekregen omdat je vanaf
de top van de helling een ononderbroken zicht op de horizon hebt.
Na deze excursie zetten we koers naar het bivak waar de teams volop bezig zijn met
het onderhouden en herstellen van hun voertuigen. Hier krijgt u een kijkje in de keuken van een rallyteam tijdens de zwaarste rally ter wereld en zullen al uw vragen worden beantwoord. In de avond volgt een heerlijk diner.
Dag 4 | Zondag 9 januari 2022
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 zevende etappe. U heeft eersterangs uitzicht en u ziet de deelnemers vechten om de finish van deze etappe weer te halen. Op deze dag ontbreekt
het u aan niets. Ook voor een lunch wordt gezorgd. Na de laatste deelnemer keren we
terug naar het hotel voor het diner.
Dag 5 | Maandag 10 januari 2022
In de nacht van zondag op maandag vertrekt uw vlucht vanaf de luchthaven in Riyad.
Onze reisbegeleider begeleidt u naar de luchthaven voor uw terugreis naar Nederland.

De reis naar Le Dakar 2022 bestaat uit:
Transfers van hotel naar de luchthaven in Riyad en vice versa
4 Hotelovernachtingen in een 5-sterrenhotel inclusief ontbijt
Een 4x4 SUV per 3 personen
Exclusief toegang tot het officiele ‘Dakar bivak’
Drie keer lunch waarvan twee als lunchbox tijdens de actiedagen
Diner bij de Nederlandse ambassadeur met afsluitend een cocktailparty
Twee keer restaurantbezoek inclusief 3 gangen menu en drankjes
Excursie naar The Edge of the World
Nederlandstalige reisbegeleiding
Er zijn twee verschillende tarieven van toepassing. Wanneer u een hotelkamer deelt is
het tarief per persoon lager. Er zijn hotelkamers met een groot tweepersoonsbed (Double room) en hotelkamers met twee aparte bedden (Twin room). Na uw bevestiging
zullen wij uw gewenste kamer reserveren. Wanneer u de hotelkamer alleen gebruikt
(Single) gaan wij uit van een groot tweepersoons bed.

								Double/Twin		Single
Prijs per persoon tot 21 november ‘21		
Prijs per persoon na 21 november ‘21		

€ 2.290			
€ 2.690			

€ 2.590
€ 2.990

Deze reis is exclusief vlucht omdat er veel verschillende mogelijkheden zijn. Op basis
van de huidige beschikbaarheid, kunt u al een economy class ticket boeken voor €550,en een businessclass ticket voor €2.170,-. Indien u wenst dat wij dit voor uw verzorgen,
dan rekenen wij hier 5% servicekosten voor.

Helaas hebben we vandaag de dag nog altijd te maken met de impact van COVID-19.
Inreisbeperkingen, lokale richtlijnen en reisadviezen kunnen grote gevolgen hebben
voor uw reis. GPT FRally is zich hiervan bewust en biedt u dan ook een extra annuleringsmogelijkheid aan, naast de uitkomsten die reis- en/of annuleringskostenverzekeringen bieden. Wanneer u door een besmetting met COVID-19 niet mag reizen, ontvangt
u van ons een voucher voor de gehele reissom exclusief administratiekosten van €
45,- per persoon. Wanneer de organisatie van de Dakar Rally besluit het evenement te
annuleren ontvangt u tevens een voucher onder dezelfde voorwaarden. De voucher
heeft een geldigdheid van 12 maanden en wordt op naam van de benadeelde reiziger
gesteld. Deze voucher is ook te besteden bij RacingTours voor een reis naar een Grand
Prix Formule 1.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende extra zekerheid te hebben geven en verwelkomen u graag als onze gast in Abu Dhabi.

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

Tijdens Le Dakar is het zomaar mogelijk dat u onze Touareg spot. 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.
U reist niet met vergelijkbare 4x4 SUV’s, maar ‘standaard’ vierwiel aangedreven SUV’s.

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 bestaat sinds 2011, waardoor er een
schat aan ervaring is ondergebracht. Onze ervaring bestaat uit meer dan 10 Dakar rally’s, 6 Morocco Desert Challenges, 4 Silk Way Rally’s, 3 24h
du Le Mans, tal van Formule 1 Grand Prix’s 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.

Kijk voor een reis naar Formule 1 eens op
www.racingtours.com

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

