
Met de Porsche Club Holland reizen we af naar de stad waar het 
allemaal begon. Want wie Porsche zegt, denkt aan Stuttgart 

en omgekeerd. 



   U kunt inschrijven op:
   ZONDAG 16 JUNI VANAF 20:00 UUR

Omdat iedereen op eigen gelegeheid en vooral ook eigen tijd 
kan aankomen is het diner vanavond wel inclusief, maar geen 
gezamenlijk diner. 

Vanavond druppelen de deelnemers een voor een binnen in dit voor ons 
bekende hotel, Ruim een jaar geleden hebben we hier gelogeerd tijdens 
het Eifelweekend. Het zou fijn zijn als we net als vorig jaar lekker buiten 
kunnen zitten en onder het genot van een drankje al die prachtige 
Porsches zien arriveren.
Aan het einde van deze week zijn we via prachtige routes en met een mooi 
programma samen opgereden naar PORSCHEPLATZ EINS  in STUTTGART; de 
plek waar de meeste van onze Porsches vandaan komen

Het vier sterren hotel 
Augustiner Kloster      

(score 8,5) is een sport- 
en wellnesshotel dat is 

gevestigd in een voormalig 
Augustijner klooster. het 

hotel biedt elegante 
kamers met gratis 

WiFi

          DAG
     1

vrijdag 16 
augustus

HILLESHEIM



U kunt inschrijven op:
   ZONDAG 16 JUNI VANAF 20:00 UUR

- Ontbijt
- 11:00 uur Moeselrit aan de hand van een routeboek
- Buffetdiner in hotel Augustiner Kloster met Porsche Club                          
   Nürburgring

Vandaag ontbijten we voor het eerst samen en zal het officiële startsein 
gegeven worden van de Porsche Club Holland buitenlandreis 2019.

We vertrekken vandaag voor een mooie rit door het stroomgebied van de 
Moesel aan de hand van een route. Hierbij gaan we natuurlijk genieten van de 
heerlijke weggetjes en wegen die door dit heuvellandschap slingeren. 
Het diner gaan we genieten samen met onze vrienden van de Porsche Club 
Nürburgring.

Het welnesscentrum van 
dit  hotel:  de Kloster Spa 

heeft smaakvol ingerichte 
baden met een sauna en 

biedt een variëteit aan 
massages en cosmetische 

behandelingen 
(volgens afspraak)

          DAG
     2

zaterdag 17 
augustus

HILLESHEIM



U kunt inschrijven op:
   ZONDAG 16 JUNI VANAF 20:00 UUR

- Ontbijt
- Route naar Stromberg
- Diner in het Land & Golfhotel

Omdat we toch in de buurt zijn is er voor de liefhebbers de mogelijkheid om 
een bezoek aan de ADAC GT Masters te brengen. Hier zullen de 911 GT3 
RS'en het opnemen tegen die andere sportieve merken. 

Vandaag trekken we verder richting de Porscheplatz Eins en aan de hand van 
een mooie route van ca.130 kilometer belanden we dan in het kleine plaatsje 
Stromberg. Midden in de fraaie Rheinland Pfaltz. We gaan hier inchecken in het 
fraaie hotel Land & Golfhotel Stromberg.

Dit vijf sterren hotel     
(score 9.1) ligt tussen 

de Rijn en de Mozel. 
Het heeft een 18 holes 

golfbaan en een Spa van 
2500 m2  Een binnen- en 

buitenzwembad. 

          DAG
     3

zondag 18 
augustus

HILLESHEIM - STROMBERG



U kunt inschrijven op:
   ZONDAG 16 JUNI VANAF 20:00 UUR

- Ontbijt 
- Rit Rijnvallei / Kasteel Rheinstein
- Bezoek aan het kasteel
- Hapje & drankje
- Diner in het Land & Golf hotel

Op deze dag is er een prachtige rit gepland door de Rijnvallei met een 
bezoek aan Kasteel Rheinstein. 
Dit kasteel staat op een helling met ophaalbrug en bezit een nog intact 
valhek. Iedereen die er een bezoek brengt, krijg een indruk van de 
romantiek en ontdekt er de middeleeuwse uitstraling van het kasteel. Het biedt 
een prachtig uitzicht over de Rijn waar we onder het genot van een klein hapje 
en drankje van kunnen genieten.

's Avonds schuiven we aan voor een diner in ons hotel.

In dit prachtige 
natuurgebied rondom de 

stad liggen een aantal 
uitkijkposten met een 

schitterend uitzicht op 
het Rijndal. Zo zijn er de 

Fontein der Poorten 
en Klemens Rock of 

de Pfaffenfels. De 
Clemenscapelle, 
die dateert rond 

1220, wordt 
beschermd door 

UNESCO. Het is een 
bouwwerk met gotische 

ramen, pilasters en 
gotische stijlelementen.

          DAG
     4

maandag 19 
augustus

STROMBERG



U kunt inschrijven op:
   ZONDAG 16 JUNI VANAF 20:00 UUR

- Ontbijt
- Rit naar Ludwigsburg
- Diner in het Schlosshotel Monrepos

Vandaag rijden we in een rit van ruim 200 kilometer naar onze volgende 
bestemming het Schlosshotel Monrepos te Ludwigsburg. 
Porsche AG heeft een goede band met dit hotel in 2018 zijn we hier te 
gast geweest tijdens de viering van het 70 jarig bestaan van Porsche 
sportwagens. 
U kunt de rit rijden aan de hand van het routeboek of op eigen gelegenheid. 
De middag is verder vrij te besteden. Vanavond dineren we gezamenlijk in het 
Schlosshotel.

Schlosshotel Monrepos 
is een 4-sterrenhotel       

(score 9.0) aan de oever 
van het meer Monrepos. 

Op 10 minuten rijafstand 
van dit kasteel bevindt 

zich het centrum 
van Ludwigsburg. 

De accommodatie 
is gevestigd in 

een 250 hectare 
groot park met 

een golfbaan, een 
manege en wijngaarden.

          DAG
     5

dinsdag 20 
augustus

STROMBERG - LUDWIGSBURG



U kunt inschrijven op:
   ZONDAG 16 JUNI VANAF 20:00 UUR

- Ontbijt
- Vervoer per bus bezoek Porsche museum 
- bezoek Porsche Design Store
- Vervoer per bus naar hotel
- Gezamenlijk diner in het Schlosshotel Monrepos

Vandaag laten we de Porsches staan.
Na het ontbijt verzamlen we ons en vertrekken met een bus naar 
    Porsche Platz 1. 
We zullen een bezoek brengen aan het Porsche Museum (guided tour) en 
aan de Porsche Design Store.
Er kan op eigen gelegenheid geluncht worden in het restaurant van het museum. 
In de middag brengt de bus ons weer terug naar het hotel.  
Dineren doen we weer in het hotel

In Stuttgart zijn er uitgelezen 
mogelijkheden om lekker te 

shoppen. 
De belangrijkste winkelstraat 

van Stuttgart is de 
Königstrasse, een autovrije 

winkelstraat van ruim 
een kilometer lang met 

grote warenhuizen, 
filialen van bekende 

modemerken en 
leuke boetieks. In 

de omgeving van de 
Königstrasse vind 

je ook het grote warenhuis 
Breuninger en de grote 

overdekte Markthalle.

          DAG
     6

woensdag 21 
augustus

LUDWIGSBURG  (ZUFFENHAUSEN)



U kunt inschrijven op:
   ZONDAG 16 JUNI VANAF 20:00 UUR

- Ontbijt
- Baden-Wurtembergrit
- Gezamenlijk diner in het Schlosshotel Monrepos

Vandaag vertrekken we voor een mooie rit in de omgeving. 
Baden-Wurttemberg is een deelstaat in het zuidwesten van Duitsland. 

De regio staat bekend om het gevarieerde heuvelachtige landschap, met 
bossen in het Zwarte Woud en diverse prachtige bergmeren. 

Na de rit staat het afsluitende diner gepland. 

 
In de wijken en dorpen 

rondom Stuttgart bevinden 
zich zowel vele gezellige 

oude winkelstaatjes als ook 
grote moderne winkelcentra, 

zoals het Leo-Center 
in Leonberg en 

Breuningerland in 
Ludwigsburg.

          DAG
     7

donderdag 22 
augustus

LUDWIGSBURG  (STUTTGART)



U kunt inschrijven op:
   ZONDAG 16 JUNI VANAF 20:00 UUR

- Ontbijt
- Vertrek

Vandaag is het de laatste dag van onze buitenlandreis.

Na het ontbijt vertrekken we in ons eigen tempo om de thuisreis te
beginnen. 

Het is mogelijk om nog een verlenging te boeken op eigen initiatief bij het hotel.

Heimwee komt van het 
Duitse Heimweh, wat zoiets 

betekent als pijn (Weh) 
voelen omdat je niet thuis 
(Heim) bent. Het begrip is 

verwant aan Nostalgie.

          DAG
     8

vrijdag 23 
augustus

LUWIGSBURG - NEDERLAND



U kunt inschrijven op:
   ZONDAG 16 JUNI VANAF 20:00 UUR

   verder is INBEGREPEN:
- Clubpolo met logo p.p. kleur blauw met details kraag en mouw in kleur.
- Route- en programmaboekje
- Begeleiding en organisatie Porsche Club Holland
     Namens de PorscheClub Holland;
     Walther Blijleven
     voorzitter

INBEGREPEN:
Alle onderdelen die u heeft kunnen lezen in deze convocatie die in 
dit lichtblauwe vak op iedere pagina staan zijn bij de prijs van deze 
week inbegrepen. Met dien verstande dat :
- Alle diners exclusief drank zijn 
- Alle ontbijten zijn zoals door het hotel aangeboden

- Dit bedrag is op basis van een tweepersoonskamer. 
- Er zijn geen eenpersoonskamers gereserveerd.
- U kunt aangeven welke dieetwensen u heeft voor de maaltijden die
   vermeld staan.

   Annuleren na inschrijving is voor eigen kosten
Disclaimer:

Hoewel het programma grotendeels vast staat blijven wijzigen en aanpasingen zowel voor 
als tijdens de reis mogelijk.

          

KOSTEN
per persoon

De kosten bedragen 911 euro pp.


