24 uur van Le Mans – 13-14 juni 2015
Village on the Curves

Leerdam, 5 september 2014
Geachte PCH leden,
beste Porsche vrienden,
Dit jaar heeft een kleine PCH delegatie de 24 uur van Le Mans bezocht en op aanraden van de Porsche Club
Great Britain is gebruik gemaakt van de faciliteiten van Village on the Curves, een luxe 5* camping die
direct aan de beroemde Porsche Curves is gelegen. De aanwezige PCH leden waren aangenaam verrast
door de hoge kwaliteit en de goede service van de organisator, Lycian Events. Elke petrolhead zou het
spektakel van Le Mans minstens eenmaal moeten meemaken en Village on the Curves is ‘the place to be’!
Voor de 24 uur van Le Mans in 2015 zijn nu al alle tribuneplaatsen uitverkocht. Lycian Events heeft echter
tribuneplaatsen beschikbaar voor bezoekers van Village on the Curves. Daar is nu al ruim een derde van de
beschikbare plaatsen volgeboekt.

Village on the Curves









Uitstekende sanitaire voorzieningen
Prima catering op de camping in Café Ambio
Uitstekende beveiliging en permanente bewaking
Op minder dan 5 minuten lopen van de Porsche Curves
Grote LCD schermen in Café Ambio om de race te volgen bij slecht weer
Pendelservice met eigen busjes naar alle andere gedeelten van het circuit
Mogelijkheid om 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

De prijzen voor 2015 zijn nog niet bekend maar zullen nauwelijks afwijken van de prijzen in 2014. Een klein
overzicht van de mogelijkheden:
Toegangskaarten Le Mans (Woensdag t/m Zondag) en camping, inclusief 1 parkeerplaats naast de tent
Bij 2 personen per tent: € 397 pp
Bij 3 personen per tent: € 348 pp
Huur complete tent met luchtbedden en verlichting
Bij 4 personen per tent: € 323 pp
2-persoonstent: € 185
4-persoonstent: € 250
Tribunekaarten zijn los bij te boeken, de prijzen variëren van ca € 90 tot ca € 160,- Op het talud van de
Porsche Curves naast de camping is uitstekend zicht op de baan, hiervoor zijn geen tribunekaarten nodig.
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Boekingen zijn nu al mogelijk. De definitieve prijzen worden vermeld in de loop van september en boekingen
worden pas definitief na bevestiging op basis van de nieuwe prijzen en een aanbetaling.
Indien het lidmaatschap van de Porsche Club Holland bij de boeking duidelijk vermeld wordt, dan zal Lycian
Events er voor zorgen dat alle eventuele PCH deelnemers bij elkaar staan op de camping. Bij boeking svp
ook het secretariaat van de Porsche Club Holland informeren. Wij kunnen dan voor alle deelnemers een
complete PCH deelnamelijst opstellen.
Alle verdere informatie en het boekingsformulier is te vinden op de site van Lycian Events:
www.lycianevents.com
Warm aanbevolen!
Met vriendelijke groet

Henry de Vaal
Voorzitter
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