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Vive la France Tour 
Champagne et Ardennes  
        16-20 september 2010 

 
Uithoorn, 11 juni 2010 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 
De PCH neemt u mee naar het noorden van Frankrijk in de mooiste periode van het jaar, wanneer de 
druiven aan de ranken gerijpt zijn en de boeren klaar staan voor het binnenhalen van de oogst. Ons 
meerdaags evenement van dit jaar staat in het teken van wijn en champagne, gastronomie, cultuur 
naar behoefte en het op een relaxte wijze rijden van mooie routes. Er is gekozen voor een evenement 
waarbij niet al te veel kilometers gevreten hoeven te worden, maar waarbij men zelf kan kiezen voor 
lange of kortere routes, die u zullen voeren door de prachtige champagnestreek, de Belgische 
Ardennen en het heuvelachtige Zuid Limburg. Culinair en smaakvol, afgewisseld met eenvoud en 
smaak, cultuur aanbevolen maar ook op maat naar wens te organiseren. 
 
Programma 
 

Donderdag 16 september: we verwelkomen u aan het eind 
van de dag in het historische Gent en openen daar deze 
PCH toer. Omdat de rit vanuit Nederland naar Gent niet al te 
lang is, kunt u eventueel eerder in Gent arriveren om daar 
alvast de sfeer te proeven. ‘s Avonds is er een diner geboekt 
in een gezellige bistro in Gent. We overnachten in het NH 
hotel St. Pieters in Gent.  

 
Vrijdag 17 september: Voorzien van een 
welgevuld lunchpakket, maken we een rit van Gent naar Reims, die deels langs de 
befaamde ‘route du Champagne’ voert. De route kunt u naar believen inkorten of juist 
langer maken. We dienen wel op tijd te arriveren in Reims, waar we verblijven in het Best 
Western hotel. Daarvandaan laten we ons vervoeren naar de Caves van Pommery waar 
we worden verwend met een rondleiding door de beroemde kelders, een champagne 
proeverij en diner. 
 
 
Zaterdag 18 september: Deze dag is vrij te besteden, afhankelijk hoe lang u wenst uit te 
slapen om de champagne van Pommery te verwerken. De mogelijkheden zijn: een 
bezichtiging van de vele culturele schatten van de stad Reims 
of het rijden van een deel van de ‘route du Champagne’. Er zijn 
meerdere routes te rijden vanuit Reims en u kunt kiezen om 

één of twee van deze routes te rijden, of uw eigen route te plannen. ’s 
Avonds verzamelen we na een diner op eigen gelegenheid in een hotel in 
de Franse Ardennen. 
 
 
Zondag 19 september: Langs een zeer fraaie route door de Franse en 
Belgische Ardennen komen we aan in het prachtige Kruisherenhotel in 
Maastricht. Hier is voor u een uitgebreid arrangement geboekt met een 
gastronomisch diner, complet met wijnen. De Porsches worden door de 
valet parking service veilig gestald. Ook hier staat het u uiteraard vrij uw 
eigen route naar Maastricht te kiezen. 
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Maandag 20 september: Na een uitgebreid ontbijt keren we huiswaarts (of u vervolgt uw tocht naar 
elders, c.q. u bezoekt Maastricht of u verkent het Limburgse heuvellandschap). 
 
Inschrijven kan vanaf heden maar tot uiterlijk 1 juli aanstaande! In verband met gemaakte afspraken in 
hotels en de geplande vakanties van velen van u willen we vóór de grote zomeruittocht alles geregeld 
hebben. Reageer daarom snel, er is slechts plaats voor 20 equipes. De leden die hebben 
vooringeschreven hebben uiteraard voorrang, maar dienen nog wel het inschrijfformulier in te zenden! 
 
Het totale Vive La France, Champagne et Ardennes arrangement is inclusief: 
- 4 x hotelovernachting met ontbijt. 
- Diner in Gent op 16 september, exclusief dranken. 
- Lunchpakket op 17 september 
- Rondleiding, champagne proeverij en diner in de Caves de Vranken Pommery te Reims. 
- Aperitief en gastronomisch diner op 19 september 
- Routebeschrijvingen 
- Draaiboek 
 
De prijs voor het complete arrangement bedraagt slechts € 595 per persoon. 
De toeslag voor het boeken van eenpersoonskamers bedraagt € 275 
 
De totale deelnameprijs dient op uiterlijk 15 juli te zijn voldaan aan de PCH. Bij eventuele annulering 
vindt geen restitutie plaats tenzij er een vervangende deelnemer gevonden kan worden, c.q. indien de 
PCH er in slaagt om gemaakte reserveringen te annuleren. 
 
Wacht niet met inschrijven, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
voorzitter 
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Aanmeldingsformulier 
 

PCH Vive la France, Champagne et Ardennes toer  
 

16-20 september 2010 
 
 

Inzenden vóór 1 juli 2010 
 
 

Ik doe mee aan de Vive la France, Champagne et Ardennes toer. 
 
 
Naam PCH Lid   __________________________________________________ 
 
 
Kenteken   __________________________________________________ 
 
 
Naam bijrijder:   __________________________________________________ 
 
 
Eventuele dieetwensen:  __________________________________________________ 
 
 
Rokerskamer gewenst (indien beschikbaar): ________________________________________ 
 
 
 
Ik betaal het bedrag van € ______ voor 15 juli op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club 
Holland. 
 
Bij annulering vindt geen restitutie plaats voor de onderdelen waarvoor de PCH geen restitutie krijgt 
van de hotels/restaurants, c.q. indien geen vervangende deelnemer gevonden kan worden. 
 
 
        
Datum    _______________________________________________ 
 
 
 
Handtekening   _______________________________________________ 
 
 
 
 

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Resie Verbeek,  
faxnummer 0297-524664. Inschrijven per mail kan ook, gelieve dan alle gegevens van het formulier 

over te nemen en te zenden aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
 

Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland  
ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving. 

 

Zie ook voor informatie:  www.porsche-club-holland.nl 
E-Mail adres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl 

 


