www.bridgetravelling.nl – M 06-24164168
Programma WK-Bridgereis Bali 2013 - Vertrek zaterdag 14 september 2013

Reissom: € 2.145,- p/p in een 2p-kamer bij verblijf in een prachtig viersterrenhotel.
Reissom: € 2.295,- p/p in een 2p-kamer bij verblijf in een luxe vijfsterrenhotel.
Inclusief: vlucht en airport tax, hotel met ontbijt, 3x diner, deelname aan en verzorging door
wedstrijdleider bridgedrives, 5 excursies, incl. alle entreekosten en Nederlandse
begeleiding. Gedurende alle dagen zijn comfortabele busjes met Engelssprekende chauffeur
beschikbaar.
Programma
Zaterdag

Week 1
Vertrek Bali

Zondag

Kennismaking

Maandag

Opening WK

Dinsdag
Woensdag

Bridgedrive 1
Optioneel: Enri
Leufkens clinic 1 (25,-)
Excursie 1

Donderdag

Bridgedrive 2

Vrijdag
Zaterdag

Zondag

Excursie 2 en
Bridgedrive 3
WK-poulewedstrijden

Onze bridgereis begint met de vlucht naar Bali op zaterdag 14
september.
De eerste dag maken we kennis met de omgeving van Nusa Dua. We
hebben een vrije middag en maken kennis met de andere
deelnemers van de reis.
We bezoeken de openingsceremonie van het WK-Bridge. Daarna
hebben we een vrije namiddag.
U kunt de eerste wedstrijden van het WK volgen of de tijd naar
eigen inzicht invullen. ’s Avonds na het eten staat de eerste
bridgedrive op het programma.
Op woensdag is een excursie gepland naar de beroemde Besakih
tempel aan de voet van Mount Agung. Daarna bezoeken we de
markt van Ubud. Dit prachtige gelegen stadje wordt beschouwd als
cultureel centrum van Bali en is bekend vanwege zijn houtsnijwerk.
Overdag kunt u weer een bezoek brengen aan het WK Bridge.
’s Avonds is de tweede bridgedrive.
Vrije dag, ter eigen invulling.
Op zaterdag is er een excursie gepland. We gaan met het busje naar
het uiterste zuiden van Bali. We zien de prachtige gevormde kust en
bezoeken de spectaculaire rotspartijen van de heilige plaats Ulu
Watu. ‘s Avonds wordt de derde bridgedrive gespeeld.
Op zondag zijn de afsluitende WK-poulewedstrijden waar de
liefhebbers uiteraard naar toe kunnen. Ook zijn er busjes
beschikbaar om met onze gidsen uitstapjes te maken. Op
zondagmiddag mag een bezoek aan het mooie en vlakbij gelegen
strand natuurlijk niet ontbreken.
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Programma
Maandag

Week 2
Bridgedrive 4

Dinsdag

Excursie 3

Woensdag

Bridgedrive 5
Optioneel: Enri
Leufkens clinic 2 (25,-)
Optionele excursie
(35,-)

Donderdag

Vrijdag

Culturele avond

Zaterdag

Excursie 4
Optioneel: Enri
Leufkens clinic 3 (25,-)

Zondag

Finale WK

Programma
Maandag

Week 3
Excursie 5

Dinsdag

Bridgedrive 6
Optioneel: Enri
Leufkens clinic 4 (25,-)

Woensdag
Donderdag

Optionele excursie
(55,-)

Vrijdag

Afsluitende
Bridgedrive 7

Zaterdag

Vertrek

Zondag

Aankomst Nederland

Maandag is er opnieuw alle gelegenheid om naar het WK te gaan of
de omgeving te verkennen. Na het diner staat de vierde
bridgedrive op het programma.
Op dinsdag is er een excursie gepland naar het prachtig gelegen
Baturmeer aan de voet van de gelijknamige vulkaan. Na de lunch
rijden we naar de mooie rijstvelden van Tegallalang en de daarbij
gelegen werkplaatsen waar allerlei vormen van kunstnijverheid te
bewonderen zijn.
Vandaag worden de kwartfinales gespeeld. Nu wordt het echt
spannend. Alle reden om het WK te bezoeken. ‘s Avonds zijn we
zelf weer aan de beurt bij onze vijfde bridgedrive.
Een boottocht brengt ons naar Lembongan en Penida Island. Op
het eiland zullen we schildpadden zien en we laten ons rondleiden
bij een zeewierkwekerij. Bij deze tocht is het avondmaal op de boot
inbegrepen.
Vrije dag, ter eigen invulling. Deze dag sluiten we af met een
culturele avond (inclusief avondeten).
Vandaag worden de halve finales gespeeld. Excursie: in de
namiddag gaan we naar de beroemde tempel in zee: Tanah Lot,
waar we hopelijk een mooie zonsondergang mee zullen maken
(inclusief avondeten).
Overdag de mogelijkheid om de finale van het WK te volgen.
‘s Avonds hebben we een feestelijke afsluiting van het WKtoernooi.

Het busje brengt ons naar Oost-Bali. Bij Tirtagangga bezoeken we
een mooi waterpaleis. In de omgeving zijn ook enkele prachtige
vissersplaatsjes te bewonderen. Neem zwemkleren mee, aangezien
het een prima plek is om te snorkelen. Er is bovendien een
Nederlandse instructeur aanwezig.
Vandaag is een rustige dag. ‘s Avonds zijn we zelf weer aan de
beurt bij onze zesde bridgedrive. Hebt u ingetekend voor clinic 4:
vandaag bijzondere WK-spellen!
De tweedaagse excursie brengt ons naar het noorden. We maken
een stop bij het meer van Bedugul en na de lunch gaan we door
naar Lovina. We overnachten in een comfortabel hotel aan de kust.
De volgende ochtend varen we vroeg met bootjes de Balizee op om
dolfijnen te spotten. Even verder bij het meer van Tamblingan
maken we een mooie wandeling. We overnachten in Nusa Dua.
Deze avond hebben we een afscheidsdiner en daarna de
afsluitende bridgedrive. Aan het einde van de avond vindt de
uitreiking van de BridgeTravelling WK-Bali trofee 2013 plaats.
Onze laatste dag op Bali alweer. We checken uit, kopen onze laatste
souvenirs en nemen afscheid van al het moois dat Bali ons geboden
heeft. ‘s Avonds vertrekken we naar het vliegveld voor de
retourvlucht naar Nederland.
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Optie:
Donderdag 26 september: optionele excursie: boottocht ons naar Lembongan en Penida
Island. Op het eiland zullen we schildpadden zien en laten ons rondleiden bij een
zeewierkwekerij. Voorintekenprijs: € 35,Woensdag en donderdag 2 en 3 oktober: optionele tweedaagse excursie: meer van
Bedugul en noordkust (Balizee) naar Lovina. Vrije namiddag. De volgende ochtend:
dolfijnen spotten. Bij het meer van Tamblingan maken we een mooie wandeling.
Voorintekenprijs: € 55,Aanmelding: via de website
www.bridgetravelling.nl
Geen internet: neem telefonisch contact op : 06 24 164168
Programma en uitvoering onder voorbehoud van wijzigingen
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