Uitnodiging

Porsche Toerrit Zuid Nederland – Zondag 18 maart 2012

Uithoorn, 27 januari 2012
Geachte relaties van Porsche Centrum Eindhoven, Porsche Service Centrum Limburg (samen
Porsche Groep Zuid) en PCH leden,
Beste Porsche vrienden,

Voor het derde opeenvolgende jaar organiseert de Porsche Club Holland haar traditionele Auto
opwarmdag in samenwerking met Porsche Groep Zuid. Wij nodigen u uit voor een prachtige toerrit
door Zuid Nederland met een mooie culinaire finale in Bilderberg Kasteel Vaalsbroek.
We starten om 10:30 uur in de showroom
van Porsche Centrum Eindhoven in
Oirschot, waar wij worden ontvangen met
koffie en gebak, terwijl u kunt genieten
van al het moois in de enorme showroom.
Aansluitend wordt u vanaf 12:00 uur,
voorzien van een lunchpakket en een
roadbook, op weg gestuurd langs een
mooie route door het Brabantse en
Limburgse
land.
Behalve
mooie
binnenwegen, vergeten we natuurlijk niet
om ook een stukje Autobahn in te
plannen, zodat de Porsches op een
goede manier kunnen warmdraaien na de
winterslaap. Onderweg maken we een
stop bij de nieuwe vestiging van Porsche Service Centrum Limburg in Maastricht waar we worden
getrakteerd op een drankje en een sandwich. Uiteraard moet u onderweg goed opletten om de vragen
in het roadbook correct te beantwoorden om in aanmerking te komen voor de mooie prijzen die door
Porsche Groep Zuid beschikbaar worden gesteld.
De rit eindigt bij Bilderberg kasteel
Vaalsbroek, waar ons een Limburgs
welkom en een uitgebreid diner buffet
wacht, waarna een ieder tijdig rond
19:00 uur weer huiswaarts kan keren.
Mocht u wat langer van het Limburgse
land en de luxe van kasteel
Vaalsbroek willen genieten, dan kan
dat tegen de speciale prijs van € 119,per kamer, inclusief ontbijt.* Kasteel
Vaalsbroek beschikt over een prachtig
wellness centre waar u zich uitgebreid
kunt laten verwennen. Voor verdere
informatie verwijzen wij u naar de
website:
www.bilderberg.nl/hotels/kasteel-vaalsbroek

*excl. € 3,65 verblijfbelasting pp. per nacht.
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Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gratis deelnemen. Deelname dient wel gemeld te worden op het
inschrijfformulier
Eventuele reserveringen dient u rechtstreeks
door te geven aan Bilderberg Kasteel
Vaalsbroek onder vermelding van Porsche
Toerrit; telefoonnummer: 043 308 93 08
Voor deze dag geldt een bescheiden eigen
bijdrage van € 60,- per persoon. De Porsche
Toerrit Zuid Nederland wordt georganiseerd
door de Porsche Club Holland in samenwerking
met Porsche Groep Zuid en Bilderberg Kasteel
Vaalsbroek.

De inschrijving sluit op zondag 11 maart 2012. De beschikbare plaatsen worden toegewezen op
volgorde van inschrijving.
Inschrijven kan uitsluitend via het on-line inschrijfformulier. Op de home pagina van Porsche Club
Holland (www.porsche-club-holland.nl) vindt u een link naar de uitnodiging en het inschrijfformulier of
rechtstreeks via de volgende link:
(link naar inschrijfformulier)
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland,
De directie van Porsche Groep Zuid en de directie van Bilderberg Kasteel Vaalsbroek,

Henry de Vaal
Voorzitter Porsche Club Holland

Programma
10:30
11:30
12:00
14:00
15:00
16:30
17:15
17:30

Ontvangst bij Porsche Centrum Eindhoven
Briefing en uitreiking roadbooks
Start
Ontvangst bij Porsche Service Centrum Limburg
Vervolg Toerrit
Ontvangst bij Bilderberg Kasteel Vaalsbroek en aperitief
Prijsuitreiking
Diner in buffetvorm
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