
Vrijdag 17  t/m zondag 19 mei  

 

  

Geachte Porsche Club Holland leden, 
 
Na het succesvolle Eifelweekend van vorig jaar nemen we u in 2019 
graag mee voor een heerlijk weekend weg in Luxemburg. 

VRIJDAG 17 MEI 
U kunt in het Kikuoka Golf & SPA hotel inchecken vanaf 14:00 uur. De 
aankomst is vandaag in eigen tempo. U kunt als u daar de gelegenheid 
voor heeft al vroeg met uw weekendje weg beginnen. Het diner is deze 
avond zoveel mogelijk gezamenlijk maar flexibel in verband met 
deelnemers die op verschillende tijden kunnen arriveren. We hopen 
natuurlijk op mooi weer zodat we ’s avonds lekker op het terras kunnen 
zitten. Binnen vinden we de gezelligheid in de sfeervolle Eagle Bar van het 
hotel. 
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ZATERDAG 18 MEI 
Om 09:30 uur is het gezamenlijk ontbijt. Aansluitend krijgt u uitleg over 
de rit die we vandaag gaan rijden en wordt het routeboek uitgedeeld. De 
eerste rijders vertrekken om 11:00 uur voorzien van een snackpack voor 
onderweg. In het routeboek staan verschillende lunchmogelijkheden 
aangegeven. Aan het einde van de middag zijn we dan weer terug bij ons 
hotel waar u zich na deze enerverende rit nog kunt ontspannen. ’s Avonds 
gaan we gezamenlijk aan tafel voor het diner. De avond is verder vrij in te 
vullen 

ZONDAG 19 MEI 
Om 09:30 uur is het gezamenlijk ontbijt. Er is voor vandaag weer een 
mooie rit beschikbaar. Voordat we vertrekken moet er nog wel 
uitgecheckt worden. Om ca 11:00 uur starten we weer in het bezit van 
een routeboek voor deze dag. Ook nu staan er weer leuke plekjes om te 
lunchen vermeld in het routeboek. Dit zal u leiden tot aan België. 
Daarvandaan nemen we afscheid van elkaar en van onze organisatoren: 
Walther en Resie Blijleven, en kan ieder zijns weegs gaan. 
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Mercure Luxembourg 
Kikuoka Golf & SPA 

 

Het kleine dorpje Canach 
is de thuisbasis van dit 

viersterrenhotel. Uw 
kamer beschikt over 

uitgebreid comfort zodat u 
niets te kort komt. Bij 

goed weer kunt u plaats 
nemen op het heerlijke 

terras. Het 
wellnesscentrum beschikt 
over verschillende sauna’s, 

een splinternieuw 
zwembad, bubbelbad, 

solarium, koud dompelbad 
en een fitnessruimte. Het 

vele daglicht dat er 
binnenvalt maakt het tot 
een prachtig geheel dat 

inclusief is voor onze 
deelnemers. Een scala aan 
behandelingen zijn van te 
voren apart bij te boeken. 
Het hotel beschikt over 
een privé parkeerterrein 
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BELANGRIJK 
bij 

INSCHRIJVEN 
 

Er zijn geen 1 
persoonskamers 

 

Als u zich gaat inschrijven 
houdt u dan voor IEDERE 
deelnemer de volgende 
gegevens bij de hand: 

 
- Paspoortnummer 
- Namen als op paspoort 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Nationaliteit 
 

Denkt u aan een 
annuleringsverzekering? 

 
Vanaf 1 mei is 

annuleren niet meer 
mogelijk 
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WAT IS INBEGREPEN: 
- 2 overnachtingen in een viersterrenhotel 
- Ontbijt 
- 2x diner met 2 drankjes per persoon 
- 1x snackpack 
- 2x routeboek 

WAT ZIJN DE KOSTEN: 
Per duo kost u dit weekend 460 euro. 

AANTAL PLAATSEN: 
Er zijn 20 tweepersoonskamers beschikbaar. Er kunnen dus maximaal 20 
equipes mee. 
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INSCHRIJVEN 
Dit kan alleen als u alle in de linker kolom gevraagde gegevens hebt 
ingevuld op het inschrijfformulier dat u op de website van de Porsche 
Club Holland kunt vinden of via de link hieronder. Pas na betaling is uw 
inschrijving volledig. 
iDEAL betalingen via de iDEAL knop  zijn voor ons het makkelijkst te 
verwerken. 
 

Graag tot ziens in Luxemburg, namens de Porsche Club Holland 

Walther Blijleven,  
             voorzitter 
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