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Voorwoord

Hoogachtend,

Roel Engel

Directeur - GPT Rally

GPT Rally presenteert Dakar 2019

Beste Dakar liefhebber,

De 41ste editie van de Dakar Rally wordt in 2019 geheel door Peru gereden. Het is voor het eerst dat de route zich 
slechts in één land afspeelt. Oorzaak is de plotselinge terugtrekking van Chili en Bolivia. Argentinië is daarnaast voor 
het eerst sinds de verhuizing van de Rally naar Zuid-Amerika niet opgenomen in het routeboek.
Dakar 2019 start op 6 januari in Lima en zal 11 dagen later ook finishen in de Peruaanse hoofdstad. Dit betekent 7 etap-
pes in de imposante zandduinen van Peru, een ware beproeving voor mens en machine. Daarnaast zal de route ook 
door andere delen van Peru lopen zodat ook andere facetten van het off-road rallyrijden aanbod komen. 

Volgens vele beloofd Dakar 2019 een van de meest zanderige Dakars te worden uit de historie van de woestijnrally. 
Er zullen etappes aanbod komen met tenminste 70% aan zand en dit is in de Dakar Rally uniek. De etappes zijn korter 
maar de navigatie is lastiger. 

Nieuw in 2019 is dat deelnemers uit het auto- en truckklassement die in de eerste week uitvallen alsnog de finish in 
Lima kunnen halen. Wie voor de rustdag uitvalt, om wat voor reden dan ook, kan in de tweede week na de rustdag 
onder bepaalde voorwaarde in een ander klassement weer aansluiten. Grote kans dat u uw favoriete team sowieso 
kunt aanmoedigen tijdens de finishreis!  

Een reis naar Dakar 2019 biedt dit jaar alleen maar voordelen. Omdat Peru het enige gastland is, is de rally voorzien 
van meerdere ‘lussen’ in de route, deelnemers starten en finishen dan op hetzelfde punt. Voor u betekent dit dat er 
relatief weinig kilometers worden afgelegd en dat het spektakel op meerdere plekken te bekijken is. 

Dit jaar bieden wij u zowel de start- als finishreis aan. Beide vip-reizen beslaan een andere fase van de Dakar Rally 
2019, er is dus voor elk wat wils. Kiest u voor de podiumceremonie en de spectaculaire start aan de kust van Lima of 
wilt getuige zijn van de emotie en euforie die loskomt na het behalen van de finish? Beide reizen hebben met elkaar 
gemeen dat ze van alle gemakken en comfort voorzien zijn om u dicht bij de rally brengen, sterker nog: u bent er 
onderdeel van. 
 
Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben ten aanzien van deze reis, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens deze unieke Dakar beleving.



GPT Rally kent als full-service touroperator, gespecialiseerd in rally’s, alle wegen voor een perfecte reis naar 
rally’s waar ook ter wereld. Onze kerntaak is het faciliteren van rallyteams en hun relaties en sponsors met 
op maat gemaakte reis- en verblijfoplossingen. Dat doen we vanuit bijna 22 jaar ervaring in de high-profile 
auto- en motorsportwereld. 
 
Ons unieke concept, waarbij we nauw samenwerken met nationale en internationale rallyteams, biedt vele 
voordelen. Onze gasten – u dus – komen op de mooiste plekken en kunnen in dezelfde hotels verblijven als 
de deelnemers. U heeft nergens omkijken naar: vanuit onze ervaring zorgen wij voor een soepele overgang 
van alle reis-gerelateerde onderdelen. Alles is voor u geregeld zodat u kunt genieten van een onvergetelijke 
reis.

Onze ervaren reisbegeleiders weten de weg in Peru én 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. 



DAG 1 | Zondag 13 januari

Vandaag begint uw onvergetelijke reis naar de Dakar Rally 2019! Op de luchthaven wordt u ver-
welkomd met een glaasje bubbels. Uw vlucht van Amsterdam Schiphol naar de internationale 
vluchthaven van Lima vertrekt om 12:35 uur. Bij aankomst op het vliegveld van Lima staan de 4x4 
wagens gereed. Gezamenlijk rijden we naar het vijfsterrenhotel, daar sluiten we de avond af met 
een welkomstborrel en een lokale lekkernij.

DAG 2 | Maandag 14 januari

Nadat u hebt genoten van een uitgebreid ontbijtbuffet rijden we gezamenlijk naar Paracas. On-
derweg stoppen we in een pittoresk dorpje waar u een heerlijke lunch te wachten staat. Eenmaal 
aangekomen in Paracas staat uw verassing te wachten vervolgens is de namiddag vrij te besteden. 
Het diner wordt verzorgd in een van de beste restaurants van Paracas en de overnachting is in een 
vijfsterrenhotel.

DAG 3 | Dinsdag 15  januari

Na een vroeg ontbijt maken we ons klaar voor de rally. Natuurlijk staat er een goed gevulde koelbox 
klaar met koude drankjes en snacks zodat het u aan niets ontbreekt. Het eerste stuk rijden we over 
de verharde weg om vervolgens door de duinen, naar de beste plek van deze special stage te rij-
den. Daar hebben we alles gereed voor een lunch, zodat u niets van de rally hoeft te missen. Zodra 
de laatste deelnemers voorbij zijn gekomen zetten we koers richting Paracas, waar we dineren en 
overnachten in een vijfsterrenhotel. 

DAG 4 | Woensdag 16 januari

Wederom rijden we na het ontbijt met 4x4-auto’s richting de start van de rally. De negende 
etappe van deze editie is een lus die begint en eindigt in de woeste duinen van Pisco. Het 
voordeel is dat u veel van de special kunt meemaken doordat u zowel de start als de finish 
van deze etappe kunt zien. Na een heerlijke dag rijden we door 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 bekende deelnemers, kunt u samen met hen genieten van het lopend 
buffet dat in het bivak wordt aangeboden en ontvangt u een exclusieve Dakar-goodiebag. De 
overnachting is wederom in een vijfsterrenhotel



* Het is mogelijk om uw reis uit te breiden met een Machu Picchu tour.

Prijs  E 4500,00 p.p. op basis van tweepersonen op één kamer

Extra informatie vindt u bij de spelregels.

DAG 5 | Donderdag 17 Januari

Aan al het moois komt een einde, zo ook aan de 41ste editie van de zwaarste rally ter wereld. De 
laatste etappe staat garant voor verrassingen. Na het ontbijt rijden we vroeg weg naar de finish 
van de Dakar Rally 2019 waar we de deelnemers opwachten. De euforie en emotie die loskomt bij 
de deelnemers is intens en geweldig om te ervaren. Nadat de deelnemers de finish zijn gepasseerd 
rijden we naar het vijfsterrenhotel in Lima om hier uw voertuig te parkeren. Daarna gaan we direct 
naar het podium voor de podiumceremonie waar u een heus spektakel te wachten staat. Hier bent 
u aanwezig bij de huldiging van de deelnemers die de rally volbracht hebben.

DAG 6 | Vrijdag 18 Januari

Vandaag kunt u heerlijk uitslapen en van het uitgebreide ontbijt genieten. Laat in de ochtend nodi-
gen wij u uit voor een tour door het centrum van Lima. De lokale reisbegeleider neemt u mee naar 
de mooiste plekjes en heeft een antwoord op al uw vragen. ’s Middags staat er een lunch voor u 
klaar in een van de beste restaurants en vervolgens is uw middag vrij te besteden. Eind van de mid-
dag staat er een transfer klaar om u naar de internationale luchthaven van Lima te brengen.

DAG 7 | Zaterdag 19 Januari

Om 15:20 uur land het vliegtuig op Schiphol en nemen we afscheid van u. We hopen dat u huiswaarts 
keert met genoeg avontuurlijke, onvergetelijke verhalen waar uw vrienden van zullen smullen.  



Tijdens beide reizen verblijft u in de beste hotels nabij de etappes. Zodra de rally aan u voorbijgetrokken 
is kunt u hier genieten van de aangeboden faciliteiten. De volgende dag kunt uitgerust naar de volgende 
etappe kijken. 

In Paracas verblijft u in het vijfsterren DoubleTree by Hilton hotel, gelegen aan een privéstrand en vlakbij de 
etappes. Het hotel biedt luxe suites, een fitnesscentrum en wellness faciliteiten. De smaakvolle kamers zijn 
ingericht met stijlvol hout en textiel, en hebben ruime balkons met uitzicht op het zwembad of de zee. Ze 
hebben alle een kitchenette, een woonkamer en een flatscreen-tv.



De eerste editie van de Dakar Rally werd georganiseerd in 1979 georganiseerd door de Franse coureur 
Thierry Sabine. In 1977 nam de Franse coureur Thierry Sabine deel aan de Abidjan-Rally. Tijdens deze rally 
raakte hij met zijn motor verdwaald in de Libische woestijn. Eenmaal gered uit het zand, keerde hij terug 
naar Frankrijk. Zijn fascinatie voor het racen door de woestijn nam in die tijd toe. De Fransman was vast-
beraden om meer enthousiastelingen te vinden om vervolgens een eigen project op te zetten. In 1979 
werd het idee werkelijkheid. 182 voertuigen verzamelde zich op de Place du Trocadéro in Parijs en geza-
menlijk bestormde zij de woeste duinen richting de hoofdstad van Senegal, Dakar!

De rally bleek in de loop der jaren een groot succes. In 1981 deed ook het eerste Nederlandse team mee 
aan de woestijnrally. Vanwege de vrachtwagen met standaarduitvoering kwamen zij niet hoog in het 
klassement. Over de jaren heen namen steeds vaker Nederlandse teams deel aan Le Dakar. Maar in 1987 
werd Le Dakar pas echt bekend onder het Nederlandse publiek. In dit jaar debuteerde het Nederlandse 
stel Kees en Mieke Tijsterman in een Mercedes 300 GD met een 42e plaats. Dit was een hele prestatie 
tussen de veel duurdere auto’s. Maar het grootte succes kwam van Jan de rooy en zijn DAF Turbo Twin II. 
Hij legde beslag op het vrachtwagenklassement van de Dakar-rally met een voorsprong van meer dan 14 
uur op de nummer 2 en werd hij 11de overall tussen de auto’s en motoren. Wereldberoemd zijn de beelden 
van De Rooy die op open vlaktes soms de Peugeot van Ari Vatanen te snel af was.

In 2009 werd Le Dakar voor het eerst in Zuid-Amerika georganiseerd vanwege terroristische dreigingen. 
De rally startte en finishte in januari in Buenos Aires, Argentinië en kwam met 5 etappes in Chili. In de jaren 
die volgde heeft de rally de woestijn van zowel Peru, Bolivia, Paraguay, Chili als Argentinië getrotseerd. 

In januari 2019 wordt alweer de 41ste editie van de Dakar Rally gereden. De Rally trekt vanuit de Peruvi-
aanse hoofdstad Lima langs de kust en weer terug. Peru is het hart van het rijk van de Inca’s, heeft een 
rijke geschiedenis, een adembenemende natuur en een eigen cultuur. Het land staat bekend om het we-
reldwonder Machu Picchu, Nazca lines en de Colca Canyon. Maar Peru heeft zoveel meer te bieden zoals 
het Amazonegebied en de prachtige woestijn. 

Dit maakt dat dit land bij uitstek uitermate geschikt is voor het uitvoeren van de rallysport.



Niet alleen voor de deelnemers is de Dakar Rally een belevenis, ook voor de relaties en sponsors die 
te gast zijn. Want naast het bezoeken deze fantastische wedstrijd bent u ook uitgenodigd om een 
uniek kijkje achter de schermen te nemen. 

Duizenden coureurs, monteurs, begeleiders, journalisten en personeelsleden van de organisatie verblijven ie-
dere dag in het bivak. Vaak is dat niet meer dan een stuk zand waar een tijdelijk tentenkamp wordt opgezet. 
De grotere teams zoals Kamaz en Peugot hebben grote paviljoens opgebouwd, de kleinere teams moeten 
het doen met bijvoorbeeld een partytent. 
Zodra de tentenkampen zijn opgezet is het wachten totdat de coureurs aankomen in het bivak. De monteurs 
hebben geluk als hun coureurs op tijd binnen zijn, maar op sommige dagen zitten ze uren te wachten. Wan-
neer het bedtijd is geweest voor normale mensen moeten zij nog beginnen met sleutelen. Alweer een nacht 
bikkelen, slapen doen we een andere keer wel weer!

Tijdens de unieke bivak beleving bent u uitgenodigd in de “Dakar Club”. Dit gedeelte is uitsluitend toeganke-
lijk 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
De Dakar Rally is de zwaarste rally ter wereld, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de voor de A.S.O. (or-
ganisatoren van het evenement). De A.S.O. kan daarom ook ten alle tijden veranderingen aanbrengen en dan zijn 
wij genoodzaakt om het programma aan te passen. Het programma zoals deze is samengesteld is daarom onder 
voorbehoud van wijzigingen. 

Inclusief:
Retourvlucht inclusief alle kosten (exclusief persoonlijke uitgave)
4x4 huurauto inclusief verzekeringen en brandstof*
5 nachten in een hotel gebaseerd op een tweepersoonskamer inclusief ontbijt**
Alle genoemde lunches en diners
Alle genoemde transfers
Unieke bivak beleving en toegang tot de Dakar Club (tot 21.00u)
Reisbegeleiding
Minimaal 26 personen

* berekenend op basis van 4 personen 
** twee personen op één kamer

Huurauto
De huurauto wordt opgehaald op de internationale luchthaven van Lima. Per auto 4 personen, waaronder 1 
hoofdbestuurder. Het voertuig wordt op naam van de hoofdbestuurder gezet en hij/zij geeft een creditcard af aan 
de verhuurder. Zij zullen een bedrag blokkeren ter garantie van de auto. GPT Rally is niet verantwoordelijk voor 
eventuele schade van de auto. Mocht er schade worden gereden dan wordt dit verhaald op de vier inzittende. 

Spot 
Tijdens de reis zullen we minimaal drie dagen in de duinen van Peru zijn en natuurlijk staat uw veiligheid op num-
mer 1. U krijgt tijdens de reis een Spot Gen3 te leen. De Spot Gen3 Messenger is een levensreddend gps-apparaat. 
Met een druk op de knop laat u GPT Rally weten dat u oké bent of bij een bedreigende situatie kunt u de GEOS-
hulpdiensten inschakelen zodat zij direct van uw locatie op de hoogte gebracht worden.

Paspoort en visum 
Om Peru binnen te komen heeft u een paspoort nodig dat na vertrek nog steeds geldig is. Daarnaast hoeft u geen 
visum aan te vragen, echter wordt er bij de douane een foto van u gemaakt en er wordt gevraagd om uw vinger-
afdruk af te geven.

Geld 
In Peru mag u maximaal USD 10.000,- per persoon invoeren. Als u meer meeneemt en dit niet aangeeft loopt u het 
risico dat het volledige bedrag wordt ingevorderd door de lokale douane. 
Per dag kunt u bij BCP-bank één keer pinnen zonder extra kosten. Bij andere banken betaalt u extra en kunt u 
(meestal) maximaal PEN 700,- per keer pinnen, met als gevolg dat u dus regelmatig bij de pinautomaat staat. Cash 
kunt u meenemen in euro’s of in dollars, deze kunt u ter plekke of op het vliegveld inwisselen.



ROUTE DAKAR 2019

•	 Maandag	 	 	 	 	 	 07/01	 	
 Lima - Pisco

•	 Dinsdag	 	 	 	 	 	 08/01	 	
 Pisco - San Juan de Marcona

•	 Woensdag	 	 	 	 	 	 09/01	 	
 San Juan de Marcona - Arequipa

•	 Donderdag	(motoren)    10/01  
 Arequipa - Moquegua Marathon

•	 Donderdag		(auto, buggy, trucks)  10/01  
 Arequipa - Tacna Marathon

•	 Vrijdag	(motoren)     11/01  
 Moquegua Marathon - Arequipa

•	 Vrijdag	(auto, buggy, trucks)   11/01  
 Tacna Marathon - Arequipa

•	 Zaterdag	(RUSTDAG)    12/01  
 Arequipa

•	 Zondag	 	 	 	 	 	 13/01	 	
 Arequipa - San Juan de Marcona

•	 Maandag	 	 	 	 	 	 14/01	 	
 San Juan de Marcona - San Juan de Marcona

•	 Dinsdag	 	 	 	 	 	 15/01	 	
 San Juan de Marcona - Pisco

•	 Woensdag	 	 	 	 	 	 16/01	 	
 Pisco - Pisco

•	 Donderdag		(FINISH)    17/01  
 Pisco - Lima

GPT Rally is ook dit jaar weer aanwezig tijdens 
de Dakar 2018. Na een zeer succesvolle 2018 
heeft GPT Rally ook nu de lat weer hoger ge-
legd om alle teams en hun sponsoren beter te 
kunnen faciliteren.
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