Eindejaarsfeest 11-12 december 2010
Een gegarandeerd witte kerst
Uithoorn, 15 oktober 2010
Beste PCH vrienden,

Het jaar 2010 begint al flink op te schieten. Dit betekent dat het traditionele
afsluitende feest in de maand december met rasse schreden dichterbij
komt. En daar willen wij u graag voor uitnodigen.
Dit jaar hebben we voor een verfrissende nieuwe opzet gekozen, waarbij u
een gezellige, amusante, entertainende maar vooral verrassende avond
tegemoet gaat. Durft u het aan?
Daarnaast hebben we een thema aan de avond gekoppeld, te weten:

Dit betekent dat galajurken en smokings niet de gebruikelijke dresscode
vormen, maar dat we het erg leuk zouden vinden als iedereen gekleed gaat
in de sfeer van het thema.
Het feest en de overnachting vinden plaats bij:
Hotel Oud Londen
Woudenbergseweg 52
3707 HX Zeist
0343 - 491245
Vanaf 18:30 uur is de ontvangst met een borrel en een hapje. Daarna volgen er een diner en
feestavond. De feestavond eindigt om 01:00 uur. Hierna heeft u nog tot 02:00 uur de gelegenheid tot
een nazit in de bar.
U heeft de keuze uit een vlees- of vismenu tijdens het diner. U kunt uw keuze (of eventuele
dieetwensen) doorgeven via het inschrijfformulier.
De kosten bedragen € 155,- p.p. Dit is inclusief borrel, diner, feestavond en overnachting met ontbijt.
De drankjes in de bar na afloop van het feest zijn voor eigen rekening.
Vooraf aan het feest heeft u de mogelijkheid om heerlijk te relaxen in het nabij gelegen Sauna &
Beautycentrum "Sauna Soesterberg". (Op c.a. 9 k.m. van hotel Oud Londen). Gedurende één dag
kunt u gebruik maken van alle saunafaciliteiten, inclusief gratis gebruik van handdoeken, badjassen
en slippers. De sauna is geopend vanaf 10:30 uur. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid
geef dit dan aan op het inschrijfformulier. U betaalt hiervoor € 25,- p.p. extra.
Locatie sauna:
Amersfoortsestraat 105
3769 AJ Soesterberg
033 - 4622460
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U kunt zich opgeven door het bijgevoegde inschrijfformulier te faxen of te mailen en het verschuldigde
bedrag over te maken. De inschrijving sluit op donderdag 2 december.

Let op: Wij kunnen de beschikbaarheid van een hotelkamer alleen
garanderen als u voor de sluitingsdatum inschrijft. Daarna is
inschrijven alleen mogelijk als er nog kamers beschikbaar zijn.

We hopen op een grote opkomst!
Met feestelijke groet,

Het PCH bestuur.
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Inschrijfformulier
Ja, wij komen naar het PCH eindejaarsfeest 2010!

Naam PCH Lid

___________________________________________ a € 155,+

Naam partner

__________________________________________ a € 155,-

Subtotaal eindejaarsfeest

€ _______

Wij eten graag ______x vlees
______x vis

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

 Ja, wij willen gebruik maken van het Sauna arrangement, met _____personen x € 25,-- p.p
 Nee, geen Sauna arrangement voor ons
Subtotaal sauna arrangement € _______

Ik heb het volgende totaalbedrag overgemaakt € _______ op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de
Porsche Club Holland te Swifterbant.

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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