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RETURN TO FILZMOOS TOER 
6 – 10 september 2012 

 
 
Leerdam, 8 april 2012 
 
Geachte PCH leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
Oude herinneringen zullen herleven tijdens het meerdaagse evenement dat de PCH dit jaar op het 
programma heeft gezet. Relaties en netwerken van weleer zijn aangesproken om een vijfdaags 
evenement te organiseren waarbij competitie en optimaal Porsche rijplezier langs prachtige 
routes worden gecombineerd. Zet donderdag 6 tot en met maandag 10 september in uw agenda 
voor de Return to Filzmoos Toer! 
 

 
 
Op donderdag wordt u rond 12 uur verwacht in de omgeving van Koblenz. We verzamelen in het 
Duitse Stromburg, bij Relais & Châteaux Johann Lafer. Met uitzicht op onze Porsches op de fraaie 
binnenplaats wordt daar een uitstekende  lunch geserveerd, terwijl u ondertussen geïnformeerd 
wordt over het programma en de reisbescheiden en het road book zult ontvangen. Van hieruit 
rijden we ’s middags richting het Oostenrijkse Filzmoos, waar we inchecken in Hotel Jagdhof. 
 

Op vrijdag, zaterdag en zondag 
staan een aantal hoogtepunten op 
het programma. Een competitieve 
heuvelklim met tijdswaarneming, 
waarbij de berg slechts toe-
gankelijk is voor de Porsches, het 
bestijgen van de reusachtige 
Grossglockner, een bezoek aan 
Porsche Automuseum Helmut 
Pfeifhofer en een avond in het 
Casino staan u ondermeer te 
wachten.  
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Drie dagen lang rijden door de Oostenrijkse bergen met prachtige vergezichten, bijzondere 
lunchlocaties en de diners telkens op een andere plek. Genieten van lokale lekkernijen, een tikje 
cultuur, een dansje en een gokje wagen, de ontvangst in het atelier van een Porscherijder, 
muzikale omlijsting en nog meer verrassingen vallen u ten deel. 
 
Op maandag wordt de terugreis ingezet en komt u afhankelijk van het tijdstip van vertrek voor het 
vallen van de duisternis weer in Nederland aan. Verlengen of vervroegen van uw verblijf kan ook 
tegen een aantrekkelijke overnachtingsprijs. 
 

 
 
 
 
 
 

Programma 
 

Donderdag 6 september  
12.00 Ontvangst in Stromburg Relais & Châteaux  
   Johann Lafer 
14.00  Vertrek richting Oostenrijk 
20.00  Diner in Hotel Jagdhof, Filzmoos 
 

Vrijdag 7 september 
10.00  Start dagprogramma, inclusief lunchstop 
19.00  Diner 
 

Zaterdag 8 september  
10.00  Start dagprogramma, inclusief lunchstop 
19.00  Diner 
 

Zondag  9 september 
10.00  Start dagprogramma, inclusief lunchstop 
18.00  Feestavond in het Casino 
 

Maandag 10 september 
08.00 Ontbijt -  ca. 10.00  Vertrek 
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Kledingadvies Feestavond: 
 
Dames: cocktail 
Heren: kostuum/tenue de ville 

 
 

PRIJZEN 
 

Dit arrangement wordt u aangeboden voor de prijs van  
€ 595 pp. en is INCLUSIEF: 
4 x lunch, 4 x overnachting en ontbijt (op basis van 2-
persoonskamer)*, 3 x diner en 1 x feestavond met diner, 
transport van en naar de diner- en feestlocaties, tol voor 
de GrossGlockner en de PostAlm, toegang museum.  
EXCLUSIEF: alle drankjes bij lunches en diners (individueel 
af te rekenen), Autobahnvignet Oostenrijk. 

 

Extra overnachtingen: € 39,50 p.p. op basis van 2-persoonskamer* incl. ontbijt. 
* voor het reserveren van een eenpersoonskamer geldt een toeslag, informatie op aanvraag. 
 
RESERVEREN 
Er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar voor deze reis. Reserveren kan uitsluitend via het on-line 
inschrijfformulier (zie onder). De beschikbare plaatsen worden toegekend op volgorde van 
ontvangst van de on-line inschrijvingen. De inschrijving sluit definitief op 1 augustus 2012. 
 

Klik hier voor het Inschrijfformulier 
 

N.B. Een reservering is pas geaccepteerd na ontvangst van een aanbetaling van € 250,-  Indien 
dit bedrag niet binnen 2 weken na inschrijving is ontvangen, wordt de inschrijving niet geaccep-
teerd en kan de beschikbare plaats worden toegewezen aan een andere inschrijver. Het volledige 
bedrag dient voldaan te zijn voor 1 augustus. Bij annulering vindt restitutie alleen plaats indien de 
Porsche Club Holland in staat is de reserveringen te annuleren dan wel aan een vervangende 
deelnemer te vinden. 
 
 Adressen 
 

Relais & Châteaux Johann Lafer 
Michel Obentrautstrasse 
D-55442 Stromberg (Rheinland-Pfalz) 
http://www.johannlafer.de 
 

Aparthotel Jagdhof  
5532 Filzmoos 233, Austria 
http://www.jagdhof.co.at  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 


