
Beste Dakarvrienden, 

 

Samen met onze mensen in Argentinië hebben we inmiddels, aan de hand van de nieuwe 

vertrekdatum, een waanzinnig nieuw reisschema uitgewerkt met daarin alle ingrediënten die we 

maar kunnen wensen. Voor de juiste beeldvorming bij deze alvast de details: 

 

Za. 09-01 Reisdag 

Vertrek in de namiddag of vroege avond vanaf Schiphol met een nachtvlucht 

naar Buenos Aires. Met mogelijke tussenstops in Madrid, Barcelona, Parijs, Rome of 

                    Londen, afhankelijk van de beschikbare vluchten.  

 

Zo. 10-01      Aankomst en Action Day 1  

De gasten komen aan in de vroege ochtend op de Internationale luchthaven 

van Buenos Aires. Aansluitend een transfer naar de Nationale luchthaven voor 

een doorvlucht naar San Miguel de Tucumán. Voorafgaand aan deze doorvlucht 

gaan we eerst nog even met de gasten ontbijten. Na aankomst in Tucumán om 

10.50 uur ontvangt u uw SUV (vier personen per auto) gevolgd door het eerste 

korte Dakar Action moment, een Bolletje Pijltje etappe van Tucumán naar een 

schitterend in de bergen gelegen lunch restaurant. Na de lunch rijden we nog 

een kort stukje door naar ons luxe hotel in Tafí del Valle. De totale lengte van deze 

eerste etappe is slechts 107 km. Bij aankomst in het hotel worden de gasten 

ontvangen met een welkomstcocktail. De rest van de middag lekker relaxt 

uitrusten van de lange reis. Voor de avond staat er een gezamenlijk diner in een 

van de uitstekende restaurants van Tafí del Valle op het programma. 

 

Ma. 11-01    Dakar Action Day 2 

                    Na het ontbijt start van de tweede Bolletje Pijltje etappe Tafí del Valle naar een 

                     passeerplek van de Dakaretappe Salta - Belén. Deze passeerplek is weer volledig 

ingericht inclusief lunch, hapjes en drankjes. Nadat de Dakardeelnemers 

gepasseerd zijn starten onze gasten voor de derde Bolletje - Pijltje etappe naar 

ons privé bivak in Belén, waar na een uitstekend diner de avond en nacht wordt 

doorgebracht. Er is op deze avond ook gelegenheid voor een bezoek aan het 

Dakarbivak. (Entree in overleg met de diverse gerelateerde teams) 

 

Di. 12-01    Dakar Action Day 3 

Op deze dag vindt er een bijzonder indrukwekkende lus etappe plaats met start 

en finish in Belén. Dit beloofd een zeer zware Dakaretappe te worden dwars door 

een van de meest indrukwekkende gebieden van het Andes gebergte. Tevens 

het waanzinnige decor voor een adembenemende Dakar Action Day. Naast de 

vele spectaculaire live Dakar belevingen zullen ook op deze dag de eigen 

prestatie van een aantal zelf te rijden Bolletje - Pijltje etappes de adrenaline 

weer sterk doen stijgen. Uiteraard zal het de gasten ook op deze dag culinair aan 

niets ontbreken. De avond en nacht zal wederom worden doorgebracht in ons 

privé bivak inclusief uitstekend diner. Ook op deze avond behoord een bezoek 

aan het Dakarbivak tot de mogelijkheden. (Entree in overleg met de 

gerelateerde teams) 

 

Wo. 13-01    Dakar Action Day 4 

                    Deze ochtend zijn de gasten eerst nog getuige van de start van de Dakaretappe 

                    Belén - La Rioja. Als alle Dakar deelnemers gestart zijn en de gasten uitgebreid  

hebben genoten van het uitstekende ontbijt gaan we van start voor de Bolletje 

Pijltje etappes Belén - lunchplek. Op een adembenemende lunchlocatie hoog in 

de bergen gaan we culinair genieten van een typisch Argentijnse lunch. Na de 



lunch gevolgd door wederom een Bolletje Pijltje etappe door een omgeving die 

zijn weerga niet kent met als finish ons luxe hotel in San Miguel de Tucumán. De 

rest van de middag heerlijk relaxen en nagenieten van alle onuitwisbare 

Dakarbelevingen met een tropische cocktail aan het zwembad, zou een van de 

opties kunnen zijn. 

Voor de avond staat er een culinair hoogtepunt in een van de toprestaurants 

van deze 700.000 inwoners tellende indrukwekkende stad op het programma.  

                    Uiteraard is er daarna voor de liefhebbers ruimschoots de gelegenheid voor een 

                    heerlijk drankje in een van de vele oer gezellige cafés, bars en clubs in deze 

                    bruisende studentenstad. 

 

Do. 14-01     Dakar Action Day 5 plus terugreisdag 

                    In de ochtend nog even heerlijk relaxen en genieten van het uitgebreid ontbijt 

Om 11.30 uur start van de laatste Bolletje - Pijltje etappe van hotel naar de 

lunchplek. Na een uitgebreide lunch vertrekken we naar het vliegveld waar eerst 

de SUV’s worden ingeleverd waarna we vertrekken voor de terugvlucht Tucumán 

- Buenos Aires. Na aankomst op de Nationale luchthaven volgt een transfer naar 

de Internationale luchthaven van Buenos Aires. Uiteraard sluiten we deze 

onvergetelijke Dakarbeleving eerst nog even gezellig af met een Slotborrel 

waarna u om 22.55 uur vertrekt voor uw terugvlucht naar Amsterdam. 

 

Vrij. 15-01     Aankomst dag  

                    Aankomst in de ochtend op Schiphol. 

 

Za. 16-01 Finish Rosario 

Indien u tevens interesse heeft om aanwezig te zijn bij de finish in Rosario is dat 

simpel mogelijk met enkele dagen verlenging. Laat het ons weten, wij geven er in 

overleg met u graag de juiste invulling aan.   

 

Ik denk een perfect en uitgebalanceerd reisprogramma met alle ingrediënten die de gasten 

gelukkig zullen maken. Ondanks alle veranderingen, Peru wel Peru niet, het verschuiven van de 

vertrekdatum van 2 naar 9 januari en het steeds opnieuw zoeken naar de meest aantrekkelijke 

omgeving voor een optimale Dakar beleving, heeft ons voor deze reis natuurlijk de nodige 

kopzorgen gekost. Maar ondanks dat zou deze reis met bovenstaande omschrijving weleens de 

mooiste reis van alle jaren kunnen worden, ik heb er in ieder geval een zeer goed gevoel bij. 

                    

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.  

 

Wij hopen u met bovenstaande informatie tot zover naar tevredenheid te hebben 

geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henk Verhoeven 

HV Productions 

henk@hvproductions.nl 

040 2519909 / 06 55 823 823 

 


