Eifel Weekend
25 – 27 mei 2018
Amsterdam, 15 april 2018

Geachte leden van de Porsche Club Holland, Beste Porsche vrienden,
Met veel plezier nodigen wij jullie uit om deel te namen aan de Eifelrit 2018. Hoewel we al eerder
met de club hebben gereden in de prachtige Duitse Eifel, is het de eerste keer dat we dit
evenement organiseren in samenwerking met de Porsche Club Nürburgring!
Op vrijdag 25 mei kunt u vanaf 15:00 uur inchecken in het prachtige hotel Augustiner Kloster te
Hillesheim.
De afstand naar dit hotel is
ongeveer 300 kilometer vanaf
Utrecht, in een kleine 3 uur te
rijden. Het hotel beschikt over
een uitgebreid wellnesscentrum
met hamam en sauna. Op de
eerste avond kunt u op eigen
gelegenheid dineren voor 28,-euro per persoon in het hotel. Op
loopafstand van het hotel zijn ook
alternatieve restaurants te vinden.

Op zaterdag vertrekken we na het ontbijt voor een mooie rit door de Duitse Eifel. De rit eindigt ’s
middags bij Burg Wildenburg te Hellenthal, alwaar de Porsche Club Nürburgring ons heeft
uitgenodigd deel te nemen aan een gezamenlijke Kasteel BBQ.
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Op zondag staat een bezoek aan het Zylinder
Haus Museum gepland.
Dit museum is in 2017 geopend en neemt u
mee langs 90 jaar automobiel geschiedenis.
Volgens onze Duitse Porsche vrienden is een
bezoek aan dit museum een absolute aanrader.
In het restaurant van het museum zullen we de
lunch gebruiken.
Een alternatief dat velen zal aanspreken is om
op zondagmiddag nog gezamenlijk naar de
Grand Prix van Monaco te kijken. Op dit moment
zijn we de mogelijkheden hiervoor aan het
bekijken. Meer informatie volgt na inschrijving.
U heeft uiteraard als mogelijkheid om op zondag
te gaan rijden op de beroemde en beruchte
Nordschleife. Echter, we vermelden hier
nadrukkelijk dat dit volledig buiten de
verantwoordelijkheid van de PCH valt en
op eigen gelegenheid en verantwoording geschiedt. U dient zich er zelf van te verzekeren
dat de Nordschleife die dag open is voor het publiek! Op het moment van schrijven is 27 mei een
dag waarop de Nordschleife open is tot 19:00.
Let op: we hebben slechts 20 kamers beschikbaar in het hotel. Bij de inschrijving wordt het
principe ‘wie het eerst komt, ...’ strikt toegepast. De exacte tijden voor de zaterdag en zondag
zullen we nog afstemmen met de Porsche Club Nürburgring. Kort na inschrijving ontvangt u deze
details.

PROGRAMMA
25 mei

26 mei

27 mei

15:00 Inchecken in het hotel
19:00 Welkomstdiner (optioneel)

Eifelrit
Bezoek Burg Wildenburg
Kasteel BBQ

Eifelrit
Bezoek Zylinderhaus
Lunch
Monaco Grand Prix (optioneel)
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Kosten
De kosten voor deelname aan dit evenement is op basis van twee personen.
U krijgt hiervoor:
•

2 Hotel overnachtingen in een twee persoonskamer, inclusief luxe ontbijt

•

Bezoek Kasteel Burg Wildenburg met Kasteel BBQ

•

Bezoek Zylinderhaus met lunch

•

Optioneel: Grand Prix kijken op zondagmiddag (drank etc voor eigen rekening)

Totaalbedrag volledige programma, op basis van twee personen:

€ 399,00

De inschrijving van de toerrit sluit op 15 mei 2018. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en
deze worden toegewezen op volgorde van inschrijving. Bij annulering vindt geen restitutie plaats
voor de onderdelen waarvoor de PCH geen restitutie krijgt.

Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijfformulier. Op onze homepagina (www.porscheclub-holland.nl) vindt u een link naar het inschrijfformulier, of gebruik of de link onderaan deze
pagina.
Betaling op IBAN nummer NL57 ABNA 0555 946 886 tnv Porsche Club Holland, onder vermelding
van ‘Eifel Weekend’ en uw eigen naam.
Met vriendelijke groeten,
Walther Blijleven

Klik hier
Voor het
inschrijfformulier

Voorzitter Porsche Club Holland
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