
LUCKY11 
PORSCHE 911 CHALLENGE
Lucky11, de vierdaagse rally exclusief voor eigenaren van 

de luchtgekoelde Porsche 911, van 1 tot en met 5 april 

2020. Met unieke Porsche locaties, een uitdagende route 

door Duitsland en uitstekende culinaire verzorging belooft 

het een exclusieve ervaring te worden die bol staat van 

Porsche. Dus... is het rijden in een Porsche 911 al een ge-

voel van puur geluk, de Lucky11 tilt dit naar een nog hoger 

niveau! 

FAST GUT RALLY
Ben jij prettig gestoord & gek op auto’s? Dan is rijden in 

een militaire Hummer of verkleed als een New Kid in een 

Opel Manta iets voor jou en moet jij de Fast Gut Rally 

meemaken. Een rally waarbij veel kan en weinig moet. Wat 

er klopt aan het gerucht dat de Fast Gut Rally een rally 

is voor vastgoedprofessionals alleen? Niets. Want als je 

warmloopt voor avontuurlijk rijden, een  flink portie zakelijk 

contact en extreem veel plezier, is deze rally jou op het lijf 

geschreven. Bloedserieus of serieus gek? We zien je graag 

komen...

28 - 31 mei

1 - 5 april

QUADRIFOGLIO
Tijdens de eerste editie van de Quadrifoglio bereden we 

de avontuurlijke Dolomieten, het jaar daar op de adembe-

nemende Julische Alpen. Dit jaar, het zelfde concept, ande-

re omgeving. Vier relaxte dagen met routes over prachtige 

bergwegen inclusief schitterende uitzichten. La Dolce Vita 

in optima forma! Ja, daar zeg je geen nee tegen. Vooral 

als je weet dat de tocht vele culinaire hoogtepunten kent 

met 5-sterrenhotels als meerdaagse uitvalbasis en dit jaar 

de bijzondere afsluiter bij de Formule 1 van Monaco!

20 - 25 mei

www.rallysbcause.nl



BUSINESS TOUR

BARONES DE LA BOLIDE

MILES OF MYSTERY

De herfst kleurt de bomen goud, de dagen worden korter. 

In de schaduw van dit schitterende natuurfenomeen, kiezen 

de klassiekers van de Barones de la Bolide hun eigen weg. 

Auto’s die maar met een ding bezig zijn: het rallyseizoen in 

stijl afsluiten. Net als jij. Dus voordat jij jouw bolide aan de 

winterstalling toevertrouwt, nog één keer lekker sturen en 

nagenieten op adellijke locaties. De Barones nodigt u uit... 

schuift u aan?

Stel je eens voor... Een uniek vijfdaags rally-avontuur 

waarbij jij de mooiste plekken van Europa ontdekt en de 

bestemming tot vlak voor vertrek geheim blijft: de Miles 

of Mystery. Slapen in een pittoresk kasteel of op een oud 

landgoed, lunchen in een wereldstad of juist een klein, 

schilderachtig dorpje. De rally waar onvergetlijke herin-

neringen bijeen worden gereden. Meld je aan en proef 

de magie. The Mystery continues...

De Business Tour is een echte tourrally, waarbij typische 

ondernemerseigenschappen als bedreven & gedreven het 

verschil maken. De laatste editie werd overgenomen door 

het Witte Wieven thema! Rook, spokerij en prachtige boli-

des. Dit jaar weer wat anders, wij garanderen alvast een 

geweldige rallydag vol competitie, uitdagingen, sublieme 

locaties en goed eten. De Business Tour: een rally waar-

voor ondernemende autoliefhebbers met plezier hun volle 

agenda’s blokken...

22 - 27 sept

25 juni

6 - 8 nov

www.rallysbcause.nl


