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Bridgeweekend Hotel Wienerhof, Den Helder 

25-28 september 2015 
 

Adres  • Programma • Info eiland Texel • Overige informatie en 
Telefoonnummers 
 

Adres  
Hotel Wienerhof   Zusterhotel Hotel Den Helder  Het station ligt 

Parallelweg 7 Marsdiepstraat 2                                        tegenover 

1781 EA Den Helder 1784 AP  Den Helder                                 Hotel Wienerhof 

Telefoon: 0223-616895                             Telefoon 0223-616895 

Plan uw route                                              Plan uw route (op 1,2 km afstand van Hotel Wienerhof) 

 

Vanzelfsprekend bent u niet verplicht mee te doen aan de gezamenlijke dagactiviteiten.  

Programma 
 

Aankomst vrijdag 25 september  

Welkom in hotel vanaf    : 15.00 uur 

Welkomstdrankje in restaurant  :  17.30 uur  

Diner 3-gangen met saladebuffet :  17.45 uur  

Bridgedrive     : 19.30 uur  

Einde bridgedrive   :  23.00 uur 

 

Zaterdag 26 september 

Ontbijt van-tot     :  08.00-10.00 uur 

Bezoek Texel    : 11.00 uur (verzamelen bij de receptie van het hotel) 

We vetrekken met de bus (11.12 uur lijn 28 overkant 
hotel) naar Den Burg, de 'hoofdstad' van het eiland 
waar u een uitgebreid winkelbestand vindt met o.a. 
ouderwets knusse winkeltjes. Vanuit Den Burg 
vertrekken we om 14.06 uur verder met de bus 
(lijn 28, halte 22 - Gasthuisstraat) naar De Koog.  
Vertrektijd terug naar het hotel is eigen keuze. 

Wij adviseren u om contant geld mee te nemen voor 
de bus. 

 

Informatie zeehonden spotten vindt u op pagina 2. 

Zie de kaart van Texel pagina 3. 

  

http://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-bridgen-hotel-wienerhof-den-helder-met-excursie-zeehonden-spotten-texel/
https://www.google.nl/maps/place/Hotel+Wienerhof/@52.957048,4.761557,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47cf37f93f32f0eb:0x1c0c92bf53889d01?hl=nl
https://www.google.nl/maps/place/Hotel+Den+Helder/@52.9524154,4.7469884,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47cf380714ecc5e3:0xa58bac96de89a0a?hl=nl
http://www.texel.net/nl/naar-texel/dagje-texel/
https://texelhopper.nl/reisinformatie/haltekaart/
http://www.texel.net/nl/over-texel/dorpen/den-burg/
https://texelhopper.nl/reisinformatie/haltes-en-vertrektijden/22-gasthuisstraat/
http://www.texel.net/nl/over-texel/dorpen/de-koog/
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Vervolg zaterdag 26 september 

 

Diner 3-gangen met saladebuffet :  17.45 uur 

Bridgedrive    :  19.30 uur  

Einde bridgedrive   :  23.00 uur 

 

Zondag 27 september 

Ontbijt van-tot     :  08.00-10.00 uur 

Bezoek Marine Museum  : 12.00 uur (verzamelen bij de receptie). Entree € 6,-   

(loopafstand ± 10 minuten)   (houders Museumjaarkaart gratis) 

Diner 3-gangen met saladebuffet :  17.45 uur 

Bridgedrive    :  19.30 uur  

Prijsuitreiking    ; 23.15 uur  

 

 

Maandag 28 september 

Ontbijt van-tot     :  08.00-10.00 uur 

Einde bridgeweekend   : Na het ontbijt 

 

Info eiland Texel 
 

Tarieven buslijn 28 (Den Helder – Texel v.v.) 
Bij de buschauffeur koopt u voor € 5,50 een combikaartje bus + boot. Dit kaartje is geldig 
voor een overtocht met TESO (boot), gecombineerd met de busrit van station Den Helder 
naar de boot en van de boot naar elke gewenste locatie op Texel. De OV-chipkaart is op dit 
moment nog niet te gebruiken. Lijn 28 rijdt op de terugweg ook weer de boot op en brengt 
u dan van de veerhaven naar het station in Den Helder, zodra de veerboot van Texel 
aankomt. Voor de terugreis koopt u een nieuw kaartje van drie euro voor de bus. De 
terugreis met de TESO is altijd gratis. De  bushalte ligt aan de overkant van het hotel.  
Meer info vindt u hier.  

 

 

Met de auto naar de haven  
Wanneer u met de auto naar de haven rijdt (gratis parkeren) kunt u voor € 2,50 een 
voetgangers-ticket aanschaffen. Eenmaal aangekomen op het eiland reist u verder met de 
bus voor € 3,- (enkeltje). Reserveren is niet nodig voor lijn 28 wel voor de 
Texelhopperbusjes één uur van tevoren.  
Reserveren kan via de website of telefoon (0222- 784 000).  

 

 

Zeehonden spotten 
Voor diegenen die zeehonden gaan spotten hebben wij reeds plaatsen gereserveerd om 
13.30 uur. Bij aankomst bij de haven van Texel gaat u naar Hopperhalte 001 die u brengt 
naar Haven 077, de haven van Oudeschild. 
 

 

  

http://www.marinemuseum.nl/
http://www.texel.net/nl/naar-texel/openbaar-vervoer/
http://www.texel.net/nl/naar-texel/openbaar-vervoer/
https://zeehondentexel.nl/nl/reserveren-zeehondentocht-texel
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Fietsen huren op het eiland/Routeplanner fiets 
Wilt u met de fiets het eiland verkennen kunt u uw fietsrondje plannen met de 
routeplanner. Fietsen kunt u op het eiland huren zodra u van de Texelse boot stapt  
(wel vooraf reserveren). Klik hier. 

 

Kaart Texel 

 

 
 

  

http://routeplanner.fietsersbond.nl/
http://www.fietsverhuurtexel.nl/
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Overige informatie 
 

Drankenpakket 
Het gratis drankenpakket loopt dagelijks van 19.30-24.00 uur (koffie/thee, binnenlands 
gedistilleerd, bier, huiswijn, frisdrank en sap). 

 

Honden  
Honden zijn welkom maar niet in de bridgezaal en in het restaurant, wel in de overige 
ruimten. 

 

Aanspreekpunt/begeleiding 
Aanspreekpunt is uw gastvrouw Inge Kooijman. Telefoon 0624164168. 

Hebt u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen, Inge zult u zo goed als 
mogelijk verder helpen. 

 

Wedstrijdbegeleiding 
De bridgeavonden staan onder begeleiding van Marian Beemster (NBB-gekwalificeerd).  

 

Meesterpunten 
Wij verstrekken meesterpunten volgens geldende schaal. Hebt u uw NBB-nummer nog niet 
aan ons doorgegeven, dan graag uw nummer meenemen naar het hotel voor invoering in 
het systeem. 

 

Reisverslag 

Uw bridgereis kunt u volgen via de link Reisverslagen in de menubalk bovenaan de website. 

 

Telefoonnummers  
BridgeTravelling, Inge Kooijman : 06-24164168 

Receptie Hotel    : 0223-616895 

Politie      : 0900-8844 

Alarmnummer    : 112 

Huisartsenpraktijk    : 0223-670470 

 

 

Tot slot 
Wij maken er mooie dagen van en wensen u veel gezelligheid en mooie herinneringen.  

 

Met gastvrije groet, 

BridgeTravelling 

Inge Kooijman, Marian Beemster 
www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T 0624164168 

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

