Geachte Porsche Club Holland leden,
In ons jubileumjaar mag een mooie meerdaagse buitenlandreis natuurlijk niet ontbreken,
het bestuur is dan ook bijzonder blij met het initiatief van de organisatoren.
Elly en Jur de Graaf tekenden samen met Marjolein en René Pelgrum voor de opzet van
deze bijzondere trip naar het noorden van Europa. Onderstaand vindt u het programma
van de PCH Buitenlandreis naar Denemarken.
Zaterdag 20 augustus

Dag 1

Vandaag vertrekt u op eigen gelegenheid naar
Lübeck, in Duitsland. Vanaf Utrecht gemeten is dit
502 km. We treffen elkaar in de loop van de dag
bij:
Hotel Tryp by Wyndham Aquamarin
Op deze eerste dag is uw lunch en het diner niet
inbegrepen.
In de avond is eerste gezamenlijke bijeenkomst van
alle deelnemers. De reisleiding zal dan samen met
u het programma van de reis doornemen.
Zondag 21 augustus

Dag 2

Na een heerlijk en inbegrepen ontbijt rijden we naar
Ribe, het oudste stadje van Scandinavië. Dit is een
rit van ca. 250 km.
U heeft daar de tijd om zelf het stadje te bezoeken.
Uw lunch vandaag is een vrije keuze en is
niet inbegrepen.
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Vervolg Zondag 21 augustus

vervolg Dag 2

In Ribe zijn er onder andere de volgende
bezienswaardigheden:
- De Vikingmarkt
- Romaanse Domkerk uit 1117
- Openluchtmuseum Ribe Vikinge Center
- Marktplaats Ribe
- Raadhuis uit 1496
- Zeehonden spotten

In de middag zullen we doorrijden naar
Hotel Borbjerg Moller Kro te Holstebro
ca. 125 km, waar U een cakebuffet wacht.
(inbegrepen)
In de avond gaan we genieten van het eerste diner
met elkaar (inbegrepen).

Maandag 22 augustus

Dag 3

Na het ontbijt (inbegrepen) brengen we in de ochtend een bezoek aan de B & O fabriek te
Struer, ca. 14 km van het hotel.
We hebben vandaag een gezamenlijke lunch (inbegrepen).

In de middag rijden we door naar Quality Hotel Plaza te Odense, ca. 196 km.
In dit comfortabele hotel verblijven we 2 nachten.

Odense is een prachtige stad. Na aankomst in de middag
heeft u de tijd vrij te besteden. Ook het diner is naar eigen
keuze en niet inbegrepen.
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Dinsdag 23 augustus

Dag 4

Na het ontbijt (inbegrepen) gaan we deze dag een aantal plekken bezichtigen (opties Hans
Christiaan Andersen huis, Openluchtmuseum) en een rondvaart maken op de Odense.

De gezamenlijke lunch van vandaag is inbegrepen.
Ook vanavond dineren we met de hele groep (inbegrepen).
Woensdag 24 augustus

Dag 5

Na het inbegrepen ontbijt vertrekken we vanuit Odense naar Roskilde naar het modern
vormgegeven Comwell Roskilde Hotel, waar we superior kamers hebben, ca. 134 km.

Hier gaan we naar het Vikingschipmuseum.
Lunch is vrij (niet inbegrepen)
’s avonds hebben we een gezamenlijk diner (inbegrepen)
Donderdag 25 augustus

Dag 6

Vandaag gaan we na het inbegrepen ontbijt een prachtige toerrit maken vanuit Roskilde,
iets naar het noorden, om langs de kust af te zakken naar Kopenhagen.
We hopen deze toerrit samen met onze vrienden van de Porsche Club Denemarken te
kunnen gaan uitzetten.
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Vervolg Donderdag 25 augustus

vervolg

Dag 6

We verblijven 2 nachten in het First Hotel Twentyseven (incl. 2x ontbijt) Dit boetiekhotel
ligt midden in het bruisende Kopenhagen, op slechts 3 minuten lopen van de Tivoli Tuinen
en slechts 300 meter van de winkelstraat Strøget.

Na aankomst in het hotel heeft u vrije tijd en kunt u op eigen gelegenheid uw restaurant
uitkiezen. Keuze genoeg in de omgeving van ons hotel.
Vrijdag 26 augustus

Dag 7

Vandaag staat er een excursie gepland in de stad Kopenhagen. We worden opgehaald
met een touringcar en een Nederlandse gids laat ons de highlights van Kopenhagen zien,
zoals o.a. de beroemde haven met voormalig woonhuis van Hans Christian Andersen en
de zeemeermin. Deze excursie zal ongeveer drie uur duren.
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Vervolg Vrijdag 26 augustus

vervolg

Dag 7

De lunch van vandaag is vrij (niet inbegrepen) evenals de middag. Het is nog mogelijk dat
de excursie in de middag plaats zal vinden. In dat geval is de ochtend vrij.
In de avond hebben we ons gezamenlijk afscheidsdiner (inbegrepen).

Zaterdag 27 augustus

Dag 8

Zaterdagochtend na het ontbijt is in principe het gezamenlijke programma afgelopen.
Natuurlijk is het altijd mogelijk te kiezen voor nog een overnachting in Kopenhagen of
ergens onderweg naar huis. Dit dient u dan zelf te regelen.

Overige informatie
We zijn nog in gesprek met Porsche Club Denemarken om elkaar bijv. donderdagavond of
zaterdagmorgen te treffen. Hierover volgt later meer informatie.

-

In deze reis is inbegrepen:
Alle hotelovernachtingen incl. ontbijt
Genoemde lunches en diners
Entrees
Rondvaart Odense
Excursie in Kopenhagen

-

Niet inbegrepen:
Tol
Parkeren
Lunches en diners welke genoemd staan onder: niet inbegrepen
Verzekeringen
Drankjes
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Overige informatie

vervolg

Deze reis gaat gegarandeerd door. Er zijn momenteel 15 kamers besproken. Begin juni
moeten de juiste aantallen doorgegeven worden. De eerste 15 inschrijvers zijn verzekerd
van deelname. We kunnen hierna nog tot 5 extra kamers proberen te krijgen. Dit is dus
altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Bij 20 deelnemers wordt de inschrijving
gesloten.
Er zijn afspraken gemaakt met hotels over annuleringen. Deze zijn met elk hotel anders en
niet onder één noemer te vatten.
De sluitingsdatum van de inschrijving is 31 mei 2016.
Kosteloze annulering na deze datum is niet meer mogelijk.
-

Het is aan te bevelen een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.
PCH is niet verantwoordelijk voor de kosten van annulering van hotelkamers.

Iedereen die inschrijft gaat automatisch akkoord met de hier genoemde voorwaarden.
Deze kosten van deze reis bedragen € 850,- pp.

Inschrijven
-

Alle deelnemers (ook de vóórinschrijvers) dienen zich via het online
inschrijfformulier aan te melden.
Alleen betaalde inschrijvingen worden geaccepteerd.
Vol = vol en de volgorde van aanmelding geldt bij de toewijzing van de plaatsen.
Geplaatste leden krijgen hiervan een bevestiging .

Betaling door overschrijving op rekening nummer NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v.
Porsche Club Holland. Onder vermelding van Denemarken 2016 en uw eigen naam.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland
Henry de Vaal
Voorzitter

Klik hier
Voor het
inschrijfformulier

Secretariaat: Postbus 284, 4140 AG Leerdam
(T) 06-37009864 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl
ABN Swifterbant rek. nr. 55.59.46.886 • KvK Utrecht Nr. 40478376 • www.porsche-club-holland.nl
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