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Isle of Man 2008 
Dinsdag 9 september – Maandag 15 september 

 
 
Uithoorn, 24 februari 2008 
 
Beste Porsche vrienden en vriendinnen, 
 
Dit jaar hebben wij een zeer bijzonder evenement voor u in petto. We gaan namelijk een hele week 
op pad, via Engeland naar de Isle of Man. Dit eiland, vooral bekend van de wereldberoemde TT die 
daar elk jaar gehouden wordt, is tevens een waar paradijs voor de autoliefhebber. Zo geldt er op 
het eiland al sinds het begin van de 20e eeuw geen 
snelheidsbeperking! Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jeremy 
Clarkson van het bekende BBC programma Top Gear juist hier is gaan 
wonen. Maar niet alleen het verblijf op het eiland is een aanrader, ook 
de rit er naar toe wordt de moeite waard. Zo zullen we de heenreis in 
verschillende etappes doen, via Calais en de Eurostar trein naar 
Engeland met een paar schitterende ritten dwars door Engeland en 
Wales in de richting van onze uiteindelijke bestemming. Onderweg 

zullen we verblijven in mooie en typisch Engelse hotels en ook op de 
Isle of Man hebben we een zeer mooi hotel voor u uitgezocht, inclusief 
Golfbaan, Health & Fitness Club en zwembad, zodat ook degenen die 
een dagje niet willen rijden zich prima kunnen vermaken. Ook aan de 
shoppers is gedacht, zij kunnen zich uitleven op Strand Street in de 
hoofdstad Douglas, waar bekende Engelse winkels als Marks & 
Spencer en Woolworths zijn te vinden naast een overdaad aan andere 
lokale winkels.  

 
Gedurende het PCH Gala 2007 en de Nieuwjaarsreceptie 2008 was al de mogelijkheid om in te 
schrijven en daar is zeer enthousiast 
gebruik van gemaakt. We hebben al 24 
auto’s, maar is er is ruimte voor nog 
meer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isle-of-man.com/
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Programma 
Het programma voor de week is als volgt: 
   
Dag 1 Di 9 sept. • Rit naar Calais en overtocht naar Engeland op de Eurostar door de 

kanaaltunnel 
• Overnachting in het Wyck Hill House hotel en spa (incl. English 

Breakfast) 
Dag 2 Wo 10 sept. • “Cotswold Rally” met een stop bij het Blenheim Palace 

• Overnachting in het Wyck Hill House hotel en spa (incl. English 
Breakfast) 

Dag 3 Do 11 sept. • Rit richting Liverpool dwars door Wales (incl. Lunchpakket) 
• Overnachting in de Premier Travel Inn, Albert Dock, Liverpool (incl 

English Breakfast) 
Dag 4 Vr 12 sept. • Met de Ferry naar de Isle of Man 

• Overnachting in het Mount Murray Hotel (incl. English Breakfast) 
• Cocktails en hapjes 

Dag 5 Za 13 sept. • “Dawn Raid”, nog voor het ontbijt een ‘rondje Isle of Man’ met 
daarbij zo min mogelijk ander verkeer 

• “Regularity Run”, waarbij de focus ligt op gelijkmatigheid ipv alleen 
snelheid. 

• ’s avonds een gezamenlijk diner 
• Overnachting in het Mount Murray Hotel (incl. English Breakfast) 

Dag 6 Zo 14 sept. • “Dawn Raid”, nog voor het ontbijt een ‘rondje Isle of Man’ met 
daarbij zo min mogelijk ander verkeer 

• Touristische route over het Isle of Man.  
• Overnachting in het Mount Murray Hotel (incl. English Breakfast) 

Dag 7 Ma 15 sept. • Aanvang van de terugreis 
• Met de Ferry naar Liverpool 
• Met de Eurostar naar Calais 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.wyckhillhouse.com/index.htm
http://www.blenheimpalace.com/
http://www.wyckhillhouse.com/index.htm
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g186337-d313744-Reviews-Premier_Inn_Liverpool_Albert_Dock-Liverpool_Greater_Liverpool_England.html
http://www.mountmurray.com/Hotel.htm
http://www.mountmurray.com/Hotel.htm
http://www.mountmurray.com/Hotel.htm
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Dit evenement wordt gesponsord door Porscheshop UK. Zij zullen ons voorzien van rallyborden 
voor de auto’s en zullen ons ondersteunen als er mechanische problemen met de auto’s zijn. 

 
 
 
Terugreis 
In het huidige programma is er rekening gehouden met een terugreis in 1 dag. Omdat de gehele 
afstand ruim 1000km is, afhankelijk van uw woonplaats, kunnen we ons voorstellen dat u de 
terugreis over twee dagen wilt verdelen. Als hier veel animo voor is kunnen we een extra hotel 
overnachting in Calais organiseren. Mocht u dit willen dan verzoeken we u dit aan de 
organisatoren kenbaar te maken via het 
inschrijfformulier of een mail naar het 
secretariaat. 
 
 
 
Kosten 
De kosten voor deze trip zijn € 800,- per 
persoon.  Hierin zijn inbegrepen: Eurostar trein 
en Ferry tickets, hotelovernachtingen, ontbijt in 
elk van de hotels, lunch op donderdag en een 
diner op zaterdagavond. De overige maaltijden zijn voor eigen rekening.  
Om de risico’s voor de club te beperken (en we dus ook in de toekomst mooie evenementen 
kunnen organiseren) vragen we van de deelnemers een vooruitbetaling van € 250,- per auto te 
voldoen in maart. U ontvangt bericht hoe u dit kunt overmaken. 
 

http://www.porscheshop.co.uk/
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Vragen 
Gedurende de komende maanden zullen we u op de hoogte houden over deze bijzondere trip. Zo 
is het mogelijk dat we nog activiteiten toevoegen aan het programma. Mocht u nu al vragen 
hebben die u wilt stellen aan de organisatoren van deze trip, Dave Fagan en Walther Blijleven, dan 
kunt u die richten aan het secretariaat, per mail mailto:secretariaat@porsche-club-holland.nl of 
telefoon 0297-524 702.  
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en te faxen naar nummer 0297 – 
524664 of door een mail te sturen naar secretariaat@porsche-club-holland.nl 
De inschrijving eindigt op 31 maart 2008. 
 
 
Namens het bestuur en de organisatoren, 
PORSCHE CLUB HOLLAND 
 
Leo Biermans, 
Voorzitter 
 
 
 

 
Naam (aspirant) lid 
 

 
______________________________________   

 

 
Naam partner 

 
______________________________________ 
 

 
  M  /  V 

 
Ja, wij gaan mee naar de Isle of Man! 
 handtekening 
 
Bijzonderheden: 
 
 
 

 
 


