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Bezoek Porsche Leipzig 
4 - 5 en 6 oktober 2010 

 
Uithoorn, 13 mei 2010 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 

De Porsche vestigingen in Stuttgart en Leipzig worden overstelpt met wereldwijde aanvragen van de 
clubs om de fabrieken te bezoeken. De Porsche Club Belgium is er in geslaagd een datum te 
reserveren en heeft momenteel optie voor een bezoek aan Leipzig op 4 - 5 en 6 oktober. Omdat er 
nog enkele plaatsen over zijn, nodigen onze Belgische vrienden de PCH collegiaal uit om aan dit 
evenement deel te nemen. 
 
Programma 
 

Maandag 4/10/2010 
Individuele afreis naar Leipzig. Samenkomst in hotel Marriott voor diner en overnachting. 
 

Dinsdag 5/10/2010 - voormiddag 
Begeleid bezoek aan de fabriek waar we de exclusieve montage meemaken van zowel de Cayenne 
als de Panamera. Bezoek aan het customer center inclusief het track control station, tentoonstelling 
van de museumwagens en een filmvoorstelling. Lunch in the customer center restaurant. 
 

Namiddag: Spectaculaire off-road 
1 uur off-road driving program met 10 Cayennes en een instructeur. Een extreem spectaculaire 
belevenis. Prijs hiervoor: €4.850,00 voor een groep van 20 personen! Prijs per persoon: €242,50 
 

Avond 
Diner aangeboden door Porsche Leipzig in een typische taverne. Terug naar het hotel. 
 

Woensdag 6/10/2010 
Bezoek aan Leipzig (facultatief) en terugreis. 
 
De PCB heeft optie genomen voor een groep van 20 personen in Hotel Marriott en voor het bezoek 
aan de fabriek met in de namiddag het 'off-road program'. Deze opties zijn maar geldig tot vrijdag 28 
mei. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus snel reageren is nodig! 
 

Prijs voor het volledig pakket: 
Indien 1 persoon per kamer: €525,00 per persoon 
Indien 2 personen per kamer: €479,00 per persoon 

Niet in de prijs inbegrepen: parkeerkosten. 
 
Inschrijving : 
De inschrijvingen dienen direct aan de PCB gezonden te worden, graag een kopie aan het 
secretariaat van de PCH zenden. 
Gelieve het bijgevoegd inschrijvingsformulier volledig ingevuld te faxen naar  +32 237.17.917  of te 
mailen naar : info@porsche-club-belgium.be en het bedrag te storten op de gebruikelijke rekening van 
de PCH bij de ABN rek. nr. 55.59.46.886 vóór 28 mei 2010. 
 
Uw betaling dient als bewijs van inschrijving. Bij eventuele annulering wordt het bedrag niet 
teruggestort. Bij onvoldoende inschrijvingen op 28 mei zullen wij dit bezoek helaas moeten 
annuleren en worden de mensen die zich reeds hadden ingeschreven uiteraard terugbetaald. 
 
Namens het bestuur van de PCH, 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
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Aanmeldingsformulier 
 

Bezoek Porsche Leipzig 
 

4 – 5 en 6 oktober 2010 
 
 

Inzenden vóór 28 mei 2010 naar de Porsche Club Belgium 
 

Ja, ik schrijf mij in voor het fabrieksbezoek in Leizig en het off road programma  
 
 

Naam PCH Lid   _______________________________________________ 
 
 
Kenteken   _______________________________________________ 
 
 
Ik neem deel met   ________  personen 
 
 
Naam begeleider   _______________________________________________ 
 
 
Mobiele tel. nr.:   _______________________________________________ 
 
 
e-mail adres:   _______________________________________________ 
 
 
Ik heb het volgende bedrag totaalbedrag overgemaakt  
op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland 
 
Svp aankruisen wat van toepassing is: 
 
 □   1 deelnemer       €  525,- 
 □   2 deelnemers (1 kamer), € 479 pp  = €  958,-  
 
 
 
 
Handtekening   _______________________________________________ 
  
 

Inzenden vóór 28 mei 2010 naar de Porsche Club Belgium: 
info@porsche-club-belgium.be met kopie 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 tijdig een bevestiging en een routebeschrijving. 

 

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


