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Leerdam, 10 juli 2014 

Dat de Porsche Club Holland zeer gewaardeerd wordt door Porsche AG, mag blijken uit 
het feit dat op 28 augustus onze club wederom de bijzondere eer te beurt valt door Dr. 
Ing. H.C.F. Porsche AG uitgenodigd te worden voor een bezoek aan de Porsche fabriek te 
Leipzig. U krijgt een unieke blik achter de schermen en u volgt de Macan, Panamera en 
de Cayenne gedurende de tocht door het productieproces. Op 28 augustus zijn wij te 
gast bij Porsche Leipzig GMBH, waar wij een compleet verzorgde dag krijgen 
aangeboden. Daarnaast heeft onze evenementencommissie  rondom dit bezoek een mooi 
– meerdaags programma opgezet.  

Op woensdag 27 augustus zullen we gezamenlijk afreizen naar Leipzig, vervolgens is dan 
op donderdag 28 augustus het fabrieksbezoek. Aansluitend genieten we dan nog een 
paar dagen van onze Porsches en elkaar (lees hierover verderop meer in het 
programma), om op zaterdag 30 augustus weer naar huis te keren. 

Spelregels inschrijving 
 

 

We verwachten dat er zeer veel belangstelling is voor dit evenement en omdat we van 
Porsche AG een uitnodiging gekregen voor maximaal 40 personen, hanteren we de 
volgende regels: 
 
 Leden die op 1 augustus 2014 minimaal 1 jaar of langer lid zijn van de PCH kunnen 

zich inschrijven. 
 Wie het eerst komt die het eerst maalt met dien verstande, dat:  
 Per lid wordt 1 inschrijving (max. 2 personen) geaccepteerd. 
 Indien 2 leden op 1 inschrijving aanmelden krijgen deze voorrang boven enkele 

leden met bijrijder/partner. 
( In dit geval svp 1 inschrijfformulier per equipe gebruiken). 

 Het inschrijfformulier wordt op zaterdag 19 juli om 10:00 uur opengesteld 
 De inschrijving sluit op 24 juli om 22:00 uur of eerder indien het volgeboekt is. 
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PROGRAMMA 
 

1. Woensdag 27 augustus:  
 

10:30 uur We verzamelen vlak over de Duitse grens in de omgeving van Duisburg. Na 
de inmiddels bekende quick lunch vertrekken we om ongeveer 11:30 uur 
richting Leipzig.  
Omdat in Duitsland niet in konvooi gereden mag worden wordt u verzocht in 
kleine groepjes naar Leipzig rijden.  

De routeplanner via de A 44 en de A7 geeft aan dat de rit 473 km bedraagt 
en de reistijd non stop met een gewone auto een kleine vijf uur. We hebben 
dus voldoende tijd om er een mooie rit van te maken. 

20:00 uur  worden we aan tafel verwacht in ons hotel Radison Blue aan het 
Augustusplatz in leipzig 

 
 
2. Donderdag 28 augustus : 
 
Na het gezamenlijk ontbijt vertrekken we per eigen auto naar Porsche in Leipzig voor het 
fabrieksbezoek. 

 We krijgen daar een boeiende rondleiding door het productie gedeelte van fabriek 
en door het customer center inclusief het moderne circuitcontrole station.  

 Er staat verder een bezichtiging van de museumvoertuigen en een filmpresentatie 
op het programma. 

 Door Porsche AG zal ons een lunch worden aangeboden in het Customer Care 
Center Restaurant. 

 Een ander hoogtepunt van deze dag is het als passagier mogen meerijden van 2 
snelle ronden op het befaamde testcircuit. 

 Het geheel zal zo’n 3½ uur in beslag nemen. 
 Tot slot zijn we ’s avonds weer te gast bij Porsche voor een gezellig diner. 

 
De precieze tijden voor het programma van deze dag volgen nog. 

 

______ 
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PROGRAMMA 
 
3. Vrijdag 29 augustus 
09:00 uur: Gezamenlijk ontbijt 
10:00 uur: Briefing en vertrek voor een gezamenlijke rit richting de Eiffel over 

prachtige wegen. We verblijven, in de omgeving van circuit Nürburgring 
Nordschleife, in het Country Hotel Lochmuhle in Altenahr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zaterdag 30 augustus 
 

Op zaterdag morgen, na het ontbijt, sluiten we het evenement af. De Nordschleife ligt in 
de omgeving, dus de gene die het niet kunnen laten… 

  Einde evenement. Terugreis naar Nederland 
U kunt natuurlijk nog een paar dagen hieraan vastknopen. 
 

Voor een overzicht van de kosten en de aanmelding van dit evenement leest u 
hieronder verder. 

  

______ 
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Het inschrijfformulier bereikt u 
via deze link of via de home 

page van onze website. 

 

 

 

 

 

Kosten evenement fabrieksbezoek 
De bijdrage voor deelname aan dit evenement is € 350,- per persoon, op basis van een 
tweepersoonskamer. Toeslag eenpersoonskamer voor het hele evenement is € 120,- per 
persoon. 

Dit is inclusief: 3 overnachtingen in de genoemde vier sterren hotels en; 
 

Op dag 1   lunch en diner 
Op dag 2   ontbijt, lunch en diner 
Op dag 3   ontbijt en diner (geen lunch ieder is vrij om naar eigen inzicht naar het hotel 
   in Altenahr te rijden). 
Op dag 4  ontbijt 
 

Alle overige kosten zijn voor eigen rekening. 

Met inachtneming van de spelregels voor de inschrijving van dit evenement, kunt u zich 
alleen via het formulier op de website aanmelden. Op zaterdag 19 juli vanaf 10:00 uur 
gaat de inschrijving open. De sluitingsdatum is 24 juli i.v.m. het reserveren van de 
hotelkamers. Bij inschrijven genereert het systeem een bevestiging van ontvangst van de 
inschrijving. Dit is echter nog geen bevestiging van deelname! Indien de inschrijving wordt 
gehonoreerd, ontvangt u daarvan een bevestiging via het secretariaat voor 1 augustus. 

Betaling uiterlijk 1 aug. 2014 door overschrijving van het deelnamebedrag op  rekening:  

NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. Porsche Club Holland  

Onder vermelding van Fabrieksbezoek + uw eigen naam 

Restitutie bij annuleringen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. 

Namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 

met vriendelijke groet,  

 

 

Henry de Vaal, voorzitter 

_______________ 


