Een Sprookjesachtig Gala
12 december 2009

Uithoorn, 7 november 2009
Beste Porsche vrienden en vriendinnen,
De tijd van gezelligheid is weer aangebroken en in
deze maanden mag natuurlijk het traditionele PCH
eindejaarsgala niet ontbreken.
Het bestuur van de Porsche Club Holland nodigt u
dan ook uit om deel te nemen aan het jaarlijkse gala,
waarvoor we wel een hele bijzondere locatie hebben
kunnen reserveren....
Op zaterdag 12 december bent u vanaf 15.00 uur
van harte welkom in het Efteling hotel in
Kaatsheuvel.
Het hotel is gebouwd in de vorm van een eigentijds
kasteel en past goed bij de sfeer van de efteling.
Op zaterdagavond hebben we
voor u een heerlijk diner in
gedachten met aansluitend een
swingend feest.
Op zondag kunt u na het ontbijt
een bezoek brengen aan de
efteling, of golfen op de 18holes golfbaan.
De efteling is vanaf 12
december in winterse sferen,
met sprookjesfiguren in een
winters jasje, bijzondere
verlichting, sneeuw en
kampvuren.
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Programma
Op zaterdag 12 december kunt u vanaf 15.00 uur inchecken in het
hotel.
Zaterdag
• Vanaf 15.00 uur aankomst
• 19.00 uur opening gala 2009
• 20.00 uur start diner en feestavond
Zondag
• 9.30 – 11.00 uur Ontbijt en uitchecken
• Bezoek aan de efteling of
• Golfen (mogelijk vanaf 12.00 uur)

Uw inschrijving
Uw inschrijving zien wij graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
voor 22 november a.s. tegemoet, in verband met de
hotelreservering.
Dresscode
Smoking voor de heren en de dames in cocktail- of galakleding.
Deelnameprijs
De deelnameprijs bedraagt 175,--- euro per persoon, en is inclusief
diner, feestavond, overnachting en ontbijt. Ook de toegang tot de
efteling en het golfen op zondag is hierbij inbegrepen.

Tot ziens op het eindejaarsgala!
Namens het bestuur,

Henry de Vaal,
Voorzitter
Bijlage: inschrijfformulier
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Inschrijfformulier
Ja, wij komen naar het PCH eindejaarsgala 2009!

Naam PCH Lid

____________________________________________________

Naam partner

____________________________________________________

Eventuele bijzondere wensen t.a.v. diner en/of overnachting

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Op zondag willen wij graag*:
Het Park bezoeken
Golfen
Geen van beide
*Uw voorkeur aankruisen alstublieft
Ik heb het volgende totaalbedrag (€ 175,-- euro per persoon) overgemaakt
op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland

Handtekening

€ _____________

_______________________________________________

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH
faxnummer 0297-524664. Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan alle gegevens van het formulier
over te nemen en te mailen aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl

Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland
te Swifterbant ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.
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