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Internationale Porsche Dagen 
Zell am See - Kaprun; 7 – 10 september 2017 

 
 
Amsterdam, 15 februari 2017 
 
Geachte Porsche Club Holland leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
Voor het buitenland evenement 2017 hebben we besloten om 
aan te sluiten bij de Internationale Porsche Dagen in Zell am See 
en Kaprun, Oostenrijk van 7-10 september 2017.  
 
Dit unieke evenement vindt dit jaar voor de derde maal plaats. De organisatie 
is in handen van de gezamenlijke Oostenrijkse Porsche Clubs, Porsche AG en het toeristen bureau 
van de regio Zell am See / Kaprun. Beschermheer van dit evenement is niemand minder dan Dr. 
Wolfgang Porsche, die samen met andere leden van de Porsche familie aanwezig is bij dit 
evenement en zich er op verheugt om vele internationale Porsche Clubleden te mogen ontmoeten. 
Als bijlage ontvangt u ook een persoonlijke uitnodiging van Dr. Porsche en Detlev von Platen, 
binnen de raad van bestuur van Porsche AG verantwoordelijk voor Sales en Marketing. 
 

Er is een uitgebreid programma  voor 
de deelnemers, waaronder uiteraard 
een rit over de  Großglockner 
Hochalpenstraße. Er zijn meerdere 
avondprogramma’s. Een galadiner en 
feestavond behoort eveneens tot het 
programma. 
 
De kosten voor dit evenement 
bedragen € 1.140,- per equipe van 
twee personen, exclusief hotelover-

nachting. Er zijn een aantal hotels geselecteerd voor dit evenement. De hotelreservering dient u 
zelf te maken bij een van de volgende hotels, onder vermelding van de boekingscode “Porsche 
Days”. (De links naar de hotels vindt u op de evenementenpagina op onze website.) 
 
4**** superior: 
TauernSpa (in Kaprun): zeer moderne stijl,  startlocatie op vrijdagochtend. Ca. € 127,- per 
person/nacht.  
 
4****superior: 
Grand Hotel Zell am See: Oostenrijkse landelijke stijl op prachtige locatie met uitzicht over het 
meer. Ca € 127.- per persoon/nacht.  
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4**** 
MAVIDA Wellnesshotel & Sport, Zell am See, moderne stijl in het zuidelijke deel van Zell am See. 
Prijs ca. € 127,- per persoon/nacht.  
 
Vanuit alle hotels wordt een shuttle service ter beschikking gesteld naar de avond locaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om praktische redenen dient rechtstreeks bij de organisatie te worden ingeschreven via het 
bekende online inschrijfformulier. Daarbij graag vermelden “Porsche Club Holland” in het veld 
“Porsche Club”. Betaling vindt eveneens rechtstreeks aan de organisatie plaats. Het PCH 
secretariaat ontvangt regelmatig een overzicht van de PCH leden die zich hebben ingeschreven 
zodat wij een deelnemerslijst met PCH leden kunnen verstrekken. Daarnaast stellen we het zeer 
op prijs indien u uw inschrijving voor dit evenement wilt melden per email aan 
secretariaat@porsche-club-holland.nl 
 
PROGRAMMA 
 

Do 7/9: 13:00 – 18:00 Aankomst Centrum Zell am See; inschrijven, ophalen startnr., badges, 
goodie bag en roadbook. 

 19:00 avondprogramma incl. diner (shuttles van en naar hotel beschikbaar) 
Vrij 8/9: 08:30 – 10:00 Start (op nr.) 60 km toerrit met o.a. Hochgebirgsstauseen klim 
 19:00 avondprogramma incl. diner (shuttles van en naar hotel beschikbaar) 
Za 9/9: 08:30 – 10:00 Start (op nr.) Porsche Grand Road Tour (160 km) met o.a. bezoek aan 

Hans-Peter Porsche Traumwerk 
 19:00 avondprogramma incl. diner (shuttles van en naar hotel beschikbaar) 
Zo 10/9 Ontbijt en afscheid 
 
Voor aanvullende informatie kunt u de speciale website van dit evenement raadplegen: 
www.porschetage.at 
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De deelname aan dit evenement is gelimiteerd, wacht dus niet te lang met inschrijven! 
 
De deelnameprijs is inclusief: 
 

 Alle activiteiten binnen het programma 
 Wekomstpakket / goodie bag 
 3 x avondprogramma op donderdag, vrijdag en zaterdag, incl. diner, softdrinks, wijn en 

live muziek 
 2 x lunch op vrijdag en zaterdag 
 Photoservice 
 Startnummers en roadbook 
 Deelname aan de regularity check 

 
De deelnameprijs van € 1.140,- voor een equipe van 2 personen dient te worden voldaan op 
bankrekening SBGSAT2SXXX bij de Sparkasse Zell am See tnv Organisation Committee Porsche 
Days. BIC: SBGSAT2SXXX , IBAN:  AT23 2040 4000 4141 9516       
 

Niet inbegrepen in de deelnameprijs: 
 

 Hotelkosten en persoonlijke uitgaven. 
 
BIJLAGEN: 
 
Terms & Conditions (e) 
Uitnodiging van Dr. Wolfgang Prosche en Detlev von Platen (e) 
 
 
LINKS 
 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
 
 

 
 
 

Klik hier voor de 
evenementenpagina met alle 

benodigde links 

Ons secretariaat wordt op de hoogte 
gehouden van inschrijvingen van PCH 
leden. Wij stellen het echter zeer op 
prijs indien u uw aanmelding ook 
rechtstreeks meldt per email aan 
secretariaat@porsche-club-holland.nl 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/pc_main.nsf/web/7779A67B0BDF846AC12580C7002BF348

