
 
 

 
Secretariaat: Postbus 14592 • 1001 LB Amsterdam 

(T) 0637 009 864• (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 
IBAN: NL57 ABNA 0555 9468 86• KvK Utrecht Nr. 40478376 • www.porsche-club-holland.nl 

 
  

NNaajjaaaarrssrriitt::  vvaann  hhaavveenn  ttoott  zzeeee  
iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  PPoorrsscchhee  CCeennttrruumm  RRootttteerrddaamm  

ZZoonnddaagg  1111  sseepptteemmbbeerr  22001166  
 

 
Datum,  2016 
 
Geachte relaties van Porsche Centrum Rotterdam en leden van  de Porsche Club Holland, 
Beste Porsche vrienden,  
 
In samenwerking met Porsche Centrum Rotterdam hebben wij een fraaie toerrit georganiseerd 
waarbij uw kennis van Rotterdam en omstreken getest zal worden. Het wordt een Metropoolrit, 
uiteraard met een competitief element en fraaie prijzen voor de winnaars. De route is uitgezet op 
basis van een bolletje-/pijltjesysteem. Ervaring is daarvoor niet nodig, er is een uitgebreide 
briefing vooraf.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De start van deze rit vindt plaats bij Porsche Centrum Rotterdam, waar we worden ontvangen met 
een ‘aangeklede’ koffie. Na de briefing en de uitreiking van de roadbooks gaan we van start en 
doorkruisen we de stad Rotterdam waar u o.a. de Erasmusbrug, de Markthal, de beroemde 
Kubuswoningen en de Maasboulevard zult passeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolgens gaat de rit over grachten, door het kassengebied en via verrassende kleine weggetjes 
midden in de natuur, waarvan men het bestaan in dit stedelijke gebied niet zou vermoeden!  
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De route zal na vele omzwervingen eindigen in Scheveningen. Als kers op de taart wacht u daar 
een heerlijk culinair dinerbuffet in het fraaie Bilderberg Europa Hotel. 
 

De kosten voor deelname aan deze toerrit 
bedragen € 60,- per persoon (kinderen tot 12 
jaar € 20,-). Dit bedrag is inclusief: 
 

 Ontvangst bij Porsche Centrum Rotterdam 
  Roadbook 
  Uitgebreid dinerbuffet, incl. twee drankjes 
  Parkeerkosten bij het Europahotel 
 
 

 

De inschrijving sluit op 25 augustus 2016. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en deze 
worden toegewezen op volgorde van inschrijving. 
 

Adressen: 
 

Porsche Centrum Rotterdam  Bilderberg Europa Hotel 
Landaulettestraat 9    Zwolsestraat 2,  
3063 NR Rotterdam     2587 VJ Scheveningen 
 

Inschrijven kan uitsluitend via het online 
inschrijfformulier.  
Op onze homepagina (www.porsche-club-
holland.nl) vindt u een link naar het 
inschrijfformulier, of gebruik of de link 
onderaan deze pagina. 
 
Betaling op IBAN nummer NL57 ABNA 
0555 946 886 tnv Porsche Club Holland, 
onder vermelding van ‘najaarsrit’ en uw 
eigen naam. 
 
Met vriendelijke groeten,  
namens het bestuur van de Porsche Club 
Holland en de directie van Porsche 
Centrum Rotterdam, 
 
Henry de Vaal 
 
 
 
 
 
Voorzitter Porsche Club Holland 

Programma 
 
11:00 ‐ 11:30  Ontvangst       
11:30 ‐ 12:00  Uitleg en uitreiking roadbook   
12:00     Start       
16:30 ‐ 17:00  Ontvangst Europa Hotel   
17:15 ‐ 17:30    Prijsuitreiking     
    
17:45 ‐ 19:00    Dinerbuffet 

Klik hier 
Voor het 

inschrijfformulier 

Klik hier 
Voor het 

inschrijfformulier 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/27C41FE699BA40C4C1257FDC00592BAA?EditDocument

