Welkom in Nederland
De Nederlandse Porsche Club (NPC) is er trots op om de Porsche Parade Europe 2018 te mogen
organiseren van donderdag 31 mei t/m zondag 3 juni 2018.
Wij heten u hartelijk welkom in ons mooie land van water, polders, duinen en zon (?).

Gedurende deze dagen willen wij u een indruk geven van de diversiteit van Nederland, op zowel
economisch gebied als op het gebied van natuurschoon. Wij presenteren u een programma waarbij u
naast gezelligheid een goede indruk van ons land zult krijgen.
Hoewel Nederland erg dicht bevolkt is, blijft er genoeg ruimte over om er goed te leven. 18% van ons
land bevindt zich onder zeeniveau en wij worden o.a. beschermd door de duinen. Direct achter de
duinen aan de Noordzeekust staat het Grand Hotel Huis ter Duin in de plaats Noordwijk aan Zee. Dit
is het hotel waar u gedurende de PPE2018 zult overnachten. Het gehele hotel staat tijdens de PPE
2018 tot onze beschikking en er zijn verschillende categorieën kamers te boeken, waarover
hieronder meer wordt vermeld.

Wat gaan we doen?
U wordt donderdag 31 mei 2018 tussen 14.30 uur en 17.30 uur in Noordwijk verwacht. Uw Porsche
kunt u parkeren op de privé parkeerplaats van het hotel. Nadat u zich hebt aangemeld is het om
18.00 uur tijd voor een aperitief waarna om 19.00 uur het welkomstdiner zal aanvangen in één van
de zalen van Huis ter Duin. Na het diner zal volgens goed gebruik tijdens de PPE, de bar in de lounge
van het hotel geopend zijn. Deze bar heeft een prachtig terras dat we bij mooi weer kunnen
gebruiken. Tijdens het diner en bij de borrel zal er bijpassend entertainment geboden worden.
Vrijdag 1 juni:
Bijtijds aan het ontbijt. Voor de liefhebbers is er
een tocht door de omgeving uitgezet met een
lunch op Rotterdam/ The Hague Airport.
Degenen die niet met de rit meedoen en in
Noordwijk blijven, worden uitgenodigd om
tussen 12.00 en 14.00 uur te komen lunchen op
Rotterdam/The Hague Airport. Na de lunch
gaat het via een korte rit richting Noordwijk
waar u tot 17.30 uur de tijd hebt om te relaxen
en om te kleden voor het galadiner die avond in
Amsterdam.
Om 18.00 uur vertrekken we met bussen naar
Amsterdam. Daar aangekomen gaan we aan
boord van rondvaartboten die ons na een tocht
door de Amsterdamse grachten zullen afleveren bij een verrassende historische locatie in
Amsterdam alwaar het galadiner zal plaatsvinden.
Dresscode voor deze avond is black-tie voor de heren en dames in het lang/cocktailjurk.
Na het diner zullen de bussen ons terugbrengen naar Noordwijk waar de bar dan weer tot onze
beschikking staat.

Zaterdag 2 juni:
Na het ontbijt vertrekken we via een uitgezette route naar het nieuwe land (de polder). Ons einddoel
is de stad Almere, gebouwd op de
zeebodem van de drooggelegde Zuiderzee.
Dit is een nieuwe stad in de buurt van
Amsterdam met inmiddels 200.000
inwoners. De stad is dus modern opgezet
en biedt veel ruimte en natuur voor
mensen die de grote stad willen
ontvluchten. De Porsche Parade zal in
Almere plaatsvinden en gaat dwars door
het centrum en zal een waar feest
worden ! Voorafgaand aan de parade zelf is
er een concours d’ élégance en wordt u
een lunch aangeboden door de stad
Almere, bestaande uit typisch Nederlandse
producten. Aansluitend aan de parade
zullen wij in een lange rij vertrekken richting Noordwijk
Om 18.00 uur wordt iedereen in de Tappenbeck Foyer van Hotel Huis ter Duin verwacht voor het
aperitief.
Vervolgens zal om 19.00 uur het diner een aanvang vinden. Vele (Nederlandse) culinaire verrassingen
zullen ons worden voorgeschoteld en de avond wordt opgeluisterd met gevarieerd entertainment.
Uiteraard staat vanaf 22.00 uur de bar weer tot onze beschikking.

Zondag 3 juni:
Aan alles komt een eind, dus ook aan de Porsche Parade Europe 2018. Na het ontbijt moeten we
afscheid van elkaar nemen na een naar wij hopen geslaagd evenement.

PROGRAMMA IN VOGELVLUCHT:
Donderdag 31 mei 2018:
14.30 – 17.30 uur Aankomst gasten en registratie
18.00 – 19.00 uur Aperitief
19.00 - -22.00 uur Diner
22.00 – 01.00 uur Porsche Bar
Vrijdag 1 juni 2018:
07.00 – 09.00 uur Ontbijt
09.00 – 12.00 uur Tourrit omgeving
12.00 – 14.00 uur Lunch Rotterdam/The Hague Airport
14.00 - 16.00 uur Tourrit richting Noordwijk
18.00 – 22.00 uur Programma en diner Amsterdam
22.30 – 01.00 uur Porsche Bar
Zaterdag 2 juni 2018:
07.00 – 09.00 uur Ontbijt
10.00 – 11.30 uur Tourrit naar Almere
11.30 - 12.30 uur Opstellen Porsches in Almere
12.30 – 13.00 uur Opening evenement en welkom door de Burgemeester
13.00 – 15.00 uur Lunchmarkt Almere
13.00 – 15.00 uur Concours élégance Almere-Centrum
15.00 – 15.30 uur Prijsuitreiking Concours d ’élégance
15.30 – 16.30 uur Porsche Parade Europe 2018 door Almere-Centrum
16.30 – 17.30 uur Vertrek naar Noordwijk
18.00 – 19.00 uur Aperitief Huis ter Duin
19.00 – 22.00 uur Diner en feestavond Huis ter Duin
22.00 – 01.00 uur Porsche Bar
Zondag 3 juni 2018:
08.00 – 11.00 uur Ontbijt
Vanaf 11.30 uur Vertrek gasten

Inschrijven via: www.porscheparadeeurope2018.com

