
 

 

 

 
 

 
The Ibiza Gold Cup – Powerboat Assocciated Rally 

Maandag 27 t/m Donderdag 30 mei 2019 
 
Op flinke snelheid langs de prachtige kusten van Ibiza varen, op zoek naar het volgende GPS punt, 
verstopt in één van de vele schitterende baaien. Zojuist is de start aanschouwd van de Ibiza Gold Cup 
Regatta, nu op weg naar heerlijke lunchlocaties terwijl een aantal keer de majeusteuze zeilschepen 
die aan de Regatta deelnemen van dichtbij gespot worden.  
 
De Ibiza Gold Cup Regatta biedt nu in samenwerking met Offshore Rib Events nog meer 
mogelijkheden om van de Regatta te genieten. Met een uniek partnership wordt het beste van twee 
werelden gecombineerd.  
 
Zeilen, snelheid, adrenaline, fun, hippe hospitality en mediteraanse genieten, het Mystical Mile Rib 
Rally arrangement tijdens de Ibiza Gold Cup Regatta heeft het allemaal! 
 
1, 2 of 3 Dagen Rib Rally Experience 
De 8 meter lange RIBs liggen voor u klaar bij de startlocatie van de 
Ibiza Gold Cup. Onder begeleiding van een ervaren professionele 
schipper gaat u zélf powerboat varen met uw teamleden. De RIBs 
kunnen ieder 5 gasten meenemen en een ludieke competitie wordt 
georganiseerd waarbij snelheid natuurlijk een rol zal spelen, behalve in 
de score van de teams.  
 
Op zoek naar verborgen Waypoints, varend op uitgevonden GPS-
koersen, varend naar de mooiste locaties. 
 
Deze tochten worden NIET op pure snelheid gevaren. Het is GEEN race, helmen e.d. zijn dus niet 
nodig / van toepassing. WEL gaan we op lekker snelheid genieten van al het moois dat het water 
rondom Ibiza te bieden heeft! 
 
Mee op 1 van de RIBs, of met een eigen schip 
 
De organisatie heeft 2 Ribeye 8-meter RIBs gepowered met een 250pk sterke Yamaha buitenboord 
motor klaar liggen die gehuurd kunnen worden voo dit evenement, waarbij deze geleverd wordt 
inclusief professionele schipper. Op de Rib kunnen maximaal 5 gasten mee. De professionele 
schipper zal altijd aan boord zijn, maar uiteraard kunnen de gasten ook zelf achter het stuur gaan 
staan.  
 
Echter, deelnemen kan ook met een eigen snelle speedboot zoals een Vanguish, een Von Dutch, 
Wayer, een Sachs of ander vergelijkbaar mooi schip . Zolang deze snelheden van minimaal 65kmpu 
kan halen, is deelname één groot feest! En ons maakt het niet uit moet hoeveel je aan boord staat, 
hoe meer hoe gezelliger! 
 

  



 

 

 

 
 

Volledige integratie in het Ibiza Gold Cup Social Program 
 
Het Social Program van de Ibiza Gold Cup is inmiddels befaamd. Nautische gezelligheid, dikke 
feesten en natuurlijk de mooiste locaties, de Ibiza Gold Cup is er bij en wij met onze speedboten dus 
ook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Deelnamefee, de verschillende opties 
 
Er kan deelgenomen worden aan 1, 2 of 3 dagen van het programma. Ook kun je er voor kiezen om 
met een eigen schip mee te doen, óf een RIB van Offshore Rib Events in te huren, inclusief 
professionale schipper.  
 
Deelname aan het powerboat rally programma: 
1 Dag  € 450,00 
2 Dagen € 775,00 
3 Dagen: € 975,00 
 
RIB-inhuur (incl brandstof en schipper): 
1 Dag:  € 1.995,00 
2 Dagen: € 3.495,00 
3 Dagen: € 4.785,00 
 
Het Social Programma van de Ibiza Gold Cup dient nog separaat te worden afgenomen bij de 
organisatie. 
 
 


