24 uur van Le Mans – 18-19 juni 2015
Porsche Club Lounge & Village on the Curves
Leerdam, 15 januari 2016
Geachte PCH leden,
beste Porsche vrienden,
Na de 1-2 overwinning van het Porsche LMP-1 team op Le Mans 2015 en van het totale World Endurance
Championship 2015, zijn de verwachtingen voor de 24-uurs race van Le Mans 2016 hoog gespannen. Vorig
jaar reisden ca. 20 PCH deelnemers af naar Le Mans voor de unieke combinatie van de Porsche Club
Lounge in combinatie met een verblijf op Village on the Curves, een luxe 5* camping die direct aan de
beroemde Porsche Curves is gelegen. De aanwezige PCH leden waren meer dan enthousiast over de
warme ontvangst en bijzondere faciliteiten beschikbaar gesteld door Porsche AG en de hoge kwaliteit en
unieke ligging van de Village on the Curves camping Elke petrolhead en Porsche fan zou het spektakel van
Le Mans minstens eenmaal moeten meemaken en Village on the Curves is ‘the place to be’!
Porsche heeft ons recent bevestigd dat de Porsche Club Lounge ook in 2016 weer beschikbaar is voor
Porsche Club leden. De prijzen en het programma zijn nog niet definitief vestgesteld, maar zullen niet veel
afwijken van wat er in 2015 geboden werd. De organisator van ‘Village on the Curves’, Lycian Events, heeft
ons laten weten dat de camping inmiddels voor 75% is volgeboekt. Het verdient daarom aanbeveling nu
vast te reserveren!

Porsche Community Club Lounge

De Porsche Community Club Lounge is exclusief beschikbaar voor Porsche Clubleden en bevindt zich op
het centrale gedeelte van het circuit bij start/finish, de pitstraat en Le Mans Activity Village. Het totale
hospitality pakket is strikt beperkt tot 150 deelnemers en omvat:
Toegangskaart voor het circuit (Donderdag 16 juni – Zondag 19 juni)
Parkeerkaart
Hospitality & Catering (met de Porsche kwaliteitsstandaard) in de Porsche Community Lounge
Openingstijden: zaterdag 13 juni: 08:00 tot zondag 02:00 uur, Zondag 14 juni 07:00 – 17:00 uur
Toegang tot één van de hoofdtribunes bij Start/Finish
Toegang tot de speciale Porsche tribune langs de ‘Porsche Curves’ vervoer per VIP shuttle
Een exclusief goodie-pakket
Prijs: (2015) € 480,- pp

(Dit pakket is exclusief overnachting!)
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Village on the Curves









Direct aan de Porsche Curves gelegen, toegang tot het talud langs de baan
Zeer goede sanitaire voorzieningen (uniek op Le Mans)
Uitstekende beveiliging en permanente bewaking
Prima catering op de camping in Café Virage
Grote LCD schermen in Café Virage om de race te volgen bij slecht weer en desnoods ‘s nachts
Pendelservice met eigen busjes naar alle andere gedeelten van het circuit
Mogelijkheid om een complete tent met bedden te huren die klaar staat bij aankomst
Een hoog Porsche gehalte, meer dan 50% van de bezoekers komt van de Porsche Club GB

Boekingen zijn mogelijk direct via de site van Lycian Events (www.lycianevents.com). Indien er tevens een
boeking gemaakt wordt via de PCH voor de Porsche Club Lounge, gelden aangepaste prijzen. In dat geval
verdient het aanbeveling om ook Village on the Curves te boeken via de PCH, zodat er niet dubbel betaald
wordt voor de algemene toegangskaart voor het circuit. De korting bedraagt ca € 80,- p.p.

Prijzen Village on the Curves 2016 (excl. korting) – Prijzen indicatief en afhankelijk van de £-koers
Toegangskaarten Le Mans (Woensdag t/m Zondag) en camping, inclusief 1 parkeerplaats naast de tent
Bij 2 personen per tent: € 452 pp
Bij 3 personen per tent: € 399 pp
Huur complete tent met luchtbedden en verlichting
Bij 4 personen per tent: € 372 pp
2-persoonstent: € 185
4-persoonstent: € 250

Belangstelling? – Haast is geboden!
Village on the Curves is al meer dan 75% volgeboekt en er komen slechts 150 kaarten voor de Porsche
Community Club Lounge beschikbaar. Het boekingsproces wordt wellicht lastig met twee verschillende
partijen. Gezien onze goede relatie met Lycian Events en met Porsche AG Club Support kan de Porsche
Club Holland bemiddelen en zorgen voor een gegarandeerde voor-reservering, zodat plaatsen worden
veiliggesteld. U ontvangt een factuur van Porsche AG en van Lycian Events. De boeking is pas definitief na
betaling.
Wilt u hiervan gebruik maken dan zijn eventuele reserveringen bindend en de kosten kunnen niet
gerestitueerd worden! Neem bij belangstelling contact op met ondergetekende en wij proberen het hele
boekingsproces voor u te verzorgen.
Verdere informatie is ook te vinden op de site van Lycian Events: www.lycianevents.com
Warm aanbevolen!
Met vriendelijke groet,

Henry de Vaal
Voorzitter
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