Internationale Vauxhall Meeting 2018
Deze derde Internationale Meeting in Nederland vindt plaats in het bosrijke Garderen op de
Veluwe, waar wij u graag ontvangen in het vier-sterren Bilderberghotel ’t Speulderbos.
Wat bieden wij u?
Vrijdag 18 mei 2018
Aankomst vanaf 15.00 uur in Hotel ’t Speulderbos in Garderen,
www.bilderberg.nl/garderen/hotel-t-speulderbos .
Het grasveld voor het hotel wordt speciaal voor onze Vauxhalls gereserveerd!
Na de officiële ontvangst kunnen we tijdens een gezellige barbecue hernieuwd kennismaken.
Zaterdag 19 mei 2018
Na het ontbijt om 10.00 uur vertrek voor een toertocht richting Harmelen, waar we het
Vauxhallmuseum van Ries van Leeuwen bezoeken en de lunch zullen gebruiken.
Om ca. 15.00 uur vertrekken we weer voor een mooie rit terug naar het hotel.
’s Avonds na het diner in buffetvorm volgt een avond met muziek en dans.
Zondag 20 mei 2018
Na het ontbijt om 9.30 uur vertrek voor een toertocht richting het Openluchtmuseum in
Arnhem, www.openluchtmuseum.nl , waar u ruimschoots de tijd krijgt het museum te
bezoeken.
Om 16.00 uur vertrekken we weer richting Garderen, waar om 19.00 uur het diner
geserveerd wordt. Vanaf 21.00 uur volgt de afscheidsbijeenkomst.
Maandag 21 mei 2018
Om 8.00 uur ontbijten we voor de laatste keer met elkaar, waarna tegen 10.00 uur de grote
uittocht van Vauxhallisten begint.
De totale kosten voor dit Internationale Vauxhall-evenement bedragen slechts € 338,- per
persoon (op basis van een tweepersoons kamer). Eén persoon op een kamer geeft een toeslag
van € 75,-. Totaalprijs wordt dan € 413,-. Dit bedrag is inclusief ontbijt, 3 diners, 1 lunch,
entreekosten en rallybord. Drankjes zijn voor eigen rekening.
Uw inschrijving moet uiterlijk 1 februari 2018 binnen zijn op e-mail adres:
secretariaat@vauxhallclub.nl . Uw inschrijving is pas geldig als ook uw betaling à € 338,- (of
€ 413,-, zie hierboven) per persoon gestort is op IBAN NL26INGB0000309952 t.n.v. Vauxhall
Owners Club Holland te Enschede. (BIC: INGBNL2A)
Uw aanmelding wordt behandeld op volgorde van binnenkomst.
Tot volgend jaar!
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