Bridgereis Beach Hotel te Zoutelande
23-26 oktober 2015 (vrijdag-maandag)
Adres

.

Programma

.

Overige informatie

.

Telefoonnummers

Adres en Routebeschrijving
Beach Hotel & Brasserie De Walvis
Duinweg 97
4374 EC Zoutelande
Zeeland, Nederland

Plan uw route. Klik hier

E: info@beachhotel.nl
T: +31 (0) 118-561255

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

Programma
Vrijdag 23 oktober
Welkom in hotel vanaf
Welkomstdrankje in restaurant
3-gangen diner
Inloop drive bridgezaal
Aanvang drive
Einde drive

: 15.00 uur
: 17.30 uur
: 17.45 uur
: 19.30 uur
: 19.45 uur
: 23.00 uur
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Zaterdag 24 oktober
Ontbijt
Rondvaart Middelburg

Middagsuggestie

Diner in Restaurant
Inloop drive bridgezaal
Aanvang drive
Einde drive

Zondag 25 oktober
Ontbijt
Strandwandeling
Middagsuggestie

: 08.00-10.00 uur
: 11.15 uur verzamelen bij de receptie
Afvaart om 12.00 uur (dekentjes aanwezig)
Volg Jacqueline en Jan met de auto voor het gemakkelijk
parkeren bij de boot in Middelburg.
Rondvaart in open boot (54 pers.)
Routebeschrijving naar de boot
: In winkelstraat bij de boot is het erg leuk winkelen en
er zijn leuke terrasjes
Activiteiten Middelburg
Routeplanner fiets
: 17.45 uur
: 19.30 uur
: 19.45 uur
: 23.00 uur

Diner in Restaurant
Inloop drive bridgezaal
Aanvang drive
Einde drive
Prijsuitreiking nr. 1, 2 en 3
Presentje voor iedereen

: 08.00-10.00 uur
: 11.00 uur verzamelen bij de receptie
: Activiteiten Vlissingen
Routeplanner fiets
: 17.45 uur
: 19.30 uur
: 19.45 uur
: 23.00 uur
: 23.15 uur
: na de prijsuitreiking

Maandag 26 oktober
Ontbijt
Vertrek

: 08.00-10.00 uur
: aansluitend aan ontbijt
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Overige informatie
Drankenpakket
Het gratis drankenpakket loopt dagelijks van 17.45-22.45 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 en begeleiding
Aanspreekpunt zijn onze wedstrijdbegeleiders Jacqueline en Jan Kloos (NBB-gekwalificeerd).
Hebt u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen, Jacqueline en Jan zullen u zo goed
als mogelijk verder helpen.

Rondvaart Middelburg 25 oktober (vertrek hotel 10.45 uur).
De kosten voor de boottocht bedragen p/p € 5,75 (groepstarief v.a. 15 personen) of € 6,75.
Wanneer u Jan en Jacqueline (begeleiding) volgt met de auto kunnen zij u verwijzen naar een
gemakkelijke parkeerplaats nabij de boot. Routebeschrijving naar de boot

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.

Verslag
Uw bridgereis kunt u volgen via de link Reisverslagen in de menubalk bovenaan de website.
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Telefoonnummers
BridgeTravelling, Inge Kooijman
BridgeTravelling Jacqueline en Jan Kloos
Beach Hotel
Politie
Alarmnummer
Apotheek
Huisartsenpraktijk

:
:
:
:
:
:
:

0624-164168
0649-772364
0118-561255
0900-8844
112
0118-561282
0118-561282

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

Met gastvrije groet,
BridgeTravelling
Inge Kooijman
www.bridgetravelling.nl
info@bridgetravelling.nl
T 0624-164168
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