
BridgeTravelling 

richt zich met 

toenemend 

succes op 

exclusieve 

bridgereizen 

waarbij 

sportiviteit en 

gezelligheid 

hoog in het 

vaandel staan 
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BridgeTravelling 
Bridgereizen 
 

Onze arrangementen 
zijn iets luxer 

 

 

Nederlandse 

arrangementen 

inclusief: 

- half pension 

- dagactiviteiten 

- drankenpakket 

 
 

Buitenlandse 

arrangementen 

Reisinhoud 

afhankelijk van het 

doel (vaste locatie 

of rondreis). 
 

 

 

 

Bridgereizen 

Binnen- en Buitenland 

info@bridgetravelling.nl 

www.bridgetravelling.nl 

+31(0)624164168 

Schrijfruimte 

Welkom!  

Bij ons bent 

u aan het 

juiste adres. 

mailto:info@bridgetravelling.nl
http://www.bridgetravelling.nl/


 

 

Locaties Nederland 

In Nederland hebben wij zeven vaste locaties met 

zorg uitgekozen. Van Noord tot Zuid, van Oost tot 

West en met aandacht voor bos en zee. 

 

Locaties Buitenland 
 

Onze buitenlandse locaties variëren jaarlijks op 

enkele na zoals de winterreis naar Oostenrijk en de  

all inclusive reis naar het Sauerland met bus of 

eigen vervoer.  

Hotels 

Onze samenwerkende hotels hebben allen een 

goede keuken en gastvrij personeel. Tel onze  

ouderwetse service erbij op en uw reis is compleet. 

 

Zie verder: www.bridgetravelling.nl 

 

 

 

 

 

 

 

“Wat een uniek Nederlands 

concept; half pension inclusief 

dagactiviteiten en een 

drankenpakket naast de 

gezellige bridgeavonden. 

Bedankt voor de fijne reis,  

het was geweldig!  

Tot de volgende keer” 

 
Deze tevreden klanten 

gingen u voor 

Groepsreis of Individueel 
 

Wij bieden inhoudelijk complete groepsreizen aan in 

overleg met en naar wens van de klant.  

De individuele reizen zijn opgezet voor paren en 

singles (voor een bridgepartner wordt gezorgd). 

Meesterpunten 
Wij verstrekken meesterpunten volgens geldende 

schaal. 

Begeleiding 
Onze ervaren wedstrijdbegeleiders zijn NBB-

gekwalificeerd. Elke reis wordt vergezeld van een 

gastvrouw, uw aanspreekpunt en begeleidster tijdens 

de dagactiviteiten. 

 

 

 

Wie zijn wij 

BridgeTravelling is een jonge bridgereisorganisatie 

die gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan en 

bovenal aandacht schenkt aan haar gewaardeerde 

gasten. 

 

Werkstijl 
 

Onze werkstijl en arrangementen hebben  

een onderscheidend vernieuwend karakter.  

Overdag organiseren wij altijd interessante 

bezoeken en voor diegenen die het leuk vinden in 

groepsverband op pad te gaan. Ga je liever je 

eigen weg; ook prima! 

 

Ons drankenpakket (Nederlands gedistilleerd) in 

Nederland is altijd bij de prijs inbegrepen en op 

veel locaties vanaf 18.00 uur.  

 

Van onze reizen maken wij een dagelijks journaal 

met foto’s die u gemakkelijk kunt downloaden. 

 

Ervaar onze kijk op bridgereizen.  

Graag ontvangen wij u om alleen of samen met 

uw partner of een vriend(in) er goed verzorgd op 

uit te gaan. 

Contact opnemen 
 

BridgeTravelling 

Schiedam 

+31 (0)624164168 

info@bridgetravelling.nl 

www.bridgetravelling.nl 
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