zaterdag 23 november 2019
Amsterdam, 5 augustus 2019
Geachte Porsche Club Holland leden,
Beste Porsche vrienden,
Graag nodigen wij u uit voor het jaarlijkse eindejaarsfeest op zaterdag 23 november 2019.
2019 Jur, Elly en
Sandra hebben voor u een avondvullend programma vol entertainment en lekker eten georganiseerd op
een unieke locatie. Deze locatie stond al lang en hoog op het verlanglijstje van de PCH en is nu eindelijk
gelukt!
Het eindejaarsfeest zal namelijk dit jaar plaatsvinden op het legendarische
voormalige vlaggenschip
vlagg
van de Holland Amerika Lijn, de ss Rotterdam!
Rotterdam

De ss Rotterdam is samen met hotel New York in handen van WestCord hotels. Na het feest is het
mogelijk te overnachten op
p de ss Rotterdam. U kunt naa het feest zo uw bed in rollen. We hebben 15
kamers gegarandeerd gereserveerd. Komen er meer dan 15 aanvragen voor een overnachting binnen,
hangt het af van de beschikbaarheid of deze gehonoreerd kunnen worden. Geef u dus op tijd op als u wilt
overnachten. De kamers worden toegekend op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
Uiteraard staat het u ook vrij om na het feest weer huiswaarts te keren.

Het feest
st vindt plaats in de prachtige Ambassador
lounge, waar de ambiance van de jaren ’50 volop
voelbaar is. U wordt ontvangen met een hapje en een
glaasje Prosecco.. Aansluitend worden de smaakpapillen
verwend met een walking dinner. Heeft u dieetwensen
of allergieën? Dit kunt u van te voren kenbaar maken.
Geheel in stijl met
m de jaren ’50 hebben we een topartiest weten te strikken, die ons
tijdens het walking dinner toe zal zingen. Wie dat is blijft een verrassing, maar we
beloven u dat de sfeer er goed in zal zitten. Overigens hebben we voor u in deze
convocatie twee kleine aanwijzingen
en verstopt, die te maken hebben met deze
artiest. Lees deze convocatie dus goed door, want bij aanvang van de feestavond
mag u raden wie deze artiest is. Uit de goede antwoorden trekken we dan 1
winnaar, die een leuke prijs in ontvangst mag nemen.

Na het walking dinner wordt u nog verder de jaren ’50 ingezogen. En welke populaire
dans mag dan niet ontbreken? Dat is natuurlijk de
d jive! Heeft u geen idee hoe u
de jive moet dansen? Dat is geen enkel probleem. Dansprofessional en
Nederlands kampioen Remco Bastiaansen, bekend van Dancing with the
stars, zal u deze dans met zijn danspartner stap voor stap aanleren. Maar
voordat u met de voetjes van de vloer gaat, zullen deze twee toppers eerst
zelf een spetterende dansdemonstratie
dansdemonstrati geven.
Maar dat is nog niet alles! Na de dansworkshop zal de swingende rock & roll band de Boogie Dogs er
zeker voor zorgen dat u uw geleerde passen in de praktijk kunt brengen. Heeft u alvast zin om in de
stemming te komen? Klik dan op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=rD-lP2_LBmk
https://www.youtube.com/watch?v=rD
Helaas komt ook aan dit geweldige feest een eind. Om 24:00u.
:00u. zal toch echt de avond afgesloten
worden. Heeft u dan nog behoefte aan een drankje, bent u welkom
welkom in de bar aan boord.

Overige informatie:

•

Voor de gasten die overnachten is het mogelijk om in te checken vanaf 15:00u. op het main deck.

•

Het ontbijt wordt geserveerd van 7:00u. tot 11:00u. in het Lido restaurant op het Promenade deck.

•

Uitchecken is tot uiterlijk 11:00u. mogelijk.

•

Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats bij de ss Rotterdam. De kosten van een parkeerkaart zijn niet bij
de prijs inbegrepen en bedragen € 15,50 per dag.

•

U krijgt tijdens de feestavond 10 drankenmuntjes,
drankenmuntjes, deze zijn bij de prijs inbegrepen. Heeft u niet genoeg
aan dit aantal, kunt u zelf muntjes bijkopen.

25 3072 AM, Rotterdam
Adres: ss Rotterdam, 3e Katendrechtsehoofd 25,
Tijdschema feestavond:
18:30u. – 19:00u. Ontvangst met een hapje en een glas Prosecco.
19:00u. – 21:00u. Walking dinner.
21:00u. – 24.00u.
.00u. Feestavond met entertainment.
Kosten:
overnac
bieden wij u aan voor € 90,00 per persoon.
• De feestavond zonder overnachting
• De overnachting in een superior tweepersoonskamer
tweepersoonskamer bieden wij aan voor € 175 per
tweepersoonskamer inclusief ontbijt.
ontbijt
Dresscode:
Wijde rokken, petticoats, pencilrokken, strakke
bloesjes, getailleerde kostuums, tweed jasjes,
overhemden, broeken met omslagen in de pijpen……
Hoe u er vanavond uitziet, kan het fiftiesgevoel
versterken. We zouden het daarom erg leuk vinden
als de sfeer van de jaren ’50 terug te vinden is in uw kleding. Maar een must is het zeker niet. Het gaat
tenslotte om de gezelligheid!
Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier
op de website van de Porsche Club Holland,
of via deze link:

Met vriendelijke groet,
Namens de Porsche Club Holland

Walther Blijleven
Voorzitter

