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Porsche Curves Campsite  
24 uur van Le Mans    12-13 juni 2010 

Voorinschrijving 
 
Uithoorn, 23 december 2009 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 
De Porsche Club Great Britain heeft al vijf jaar lang haar eigen exclusieve camping tijdens de 
beroemde 24 uur van Le Mans. Daar schijn je als autosportfanaat minstens één keer 
geweest te moeten zijn en dat schijnt dan bij voorkeur met een verblijf op een camping te 
moeten gebeuren. Het gevaar is dat je daarna elk jaar wilt gaan! De PCGB nodigt de leden 
van de PCH uit om gebruik te maken van haar exclusieve camping, die gelegen is aan de 
binnenkant van de Porsche Curves van het circuit, met een uitstekend uitzicht op deze 
beroemde bochten. Om de omvang van de gereserveerde oppervlakte zo goed mogelijk te 
kunnen inschatten vraagt de PCGB aan belangstellenden om – geheel vrijblijvend – gebruik 
te willen maken van de voorinschrijving. Op die manier heeft men een indruk van het aantal 
te verwachten bezoekers en de benodigde oppervlakte. Bij een juiste inschatting van het 
aantal deelnemers kan ook de prijs zo laag mogelijk gehouden worden! 
 
Porsche Curves Camping - Le Mans  
 

• De camping gaat open op Woensdag 9 juni en sluit op Maandag 14 juni 
• Prima uitzicht op de baan bij het begin van de Porsche Curves vanaf de camping 
• TV beschikbaar voor live verslag Le Mans en eventuele World Cup wedstrijden 
• Eigen bar met bier en andere dranken, tegen veel lagere prijzen dan elders op Le Mans 
• De camping wordt afgezet met een gesloten hekwerk en 24 uur bewaking 
• Motorhomes en Caravans toegestaan 
• Standaard stek is 7 x 5 meter 
• Volledige eigen catering beschikbaar met gevarieerde menu’s 
• BBQ 
• Eigen toiletten en doucheruimtes met schoonmaakdienst 
• Mogelijkheid om tribunekaarten te bestellen 
• Toegang is exclusief voor Porsche Clubleden! 
 
Dit is een unieke en fantastische manier om samen met een aantal Porsche fans ‘Le Mans’ 
te beleven! Het gaat hier slechts om een vrijblijvende voorinschrijving zonder verplichtingen! 
Zodra de definieve plannen bekend zijn ontvangt u via ons een aanbieding met daarin de 
definitieve prijzen en voorwaarden.  
 
Als u belangstelling heeft, gelieve dan voor 9 januari a.s. te reageren door het insturen van 
het bijgaande formulier. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland en de Porsche Club Great Britain, 
 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 


