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Programma 
Bridgereis Tenerife. Vertrek 11 februari 2016 

Naar de reispagina 

 

Inhoud 
Locatie ● Vluchtschema ● Bridgeschema ● Programma  ● Overige informatie ● T-nummers 

 

 

Locatie 
Paradise Park Fun Lifestyle Hotel 

Los Cristianos 

Tenerife 

 

Vluchtschema Amsterdam-Tenerife v.v. 
 

11-2 AMS TFS CND495 11:00-16.30    

18-2 TFS AMS CND496 17:20-23.05 (let op is gewijzigd 21-1-2016)  

25-2 TFS AMS CND496 17:20-23:05 (let op is gewijzigd 21-1-2016) 

 

Transfer vanaf de luchthaven naar hotel en v.v. per lokale touringcar met logo Corendon. 

 

Bridgeschema 
 

1e week 

We hebben de 1e week een zaal gehuurd voor 5 avonden (€ 250,- per avond)  

van 19.30-23.00 uur. De eerste drive start op vrijdag 12 februari. 

1. Vrijdag 12 februari 

2. Zaterdag 13 februari 

3. Maandag 15 februari 

4. Dinsdag 16 februari 

5. Woensdag 17 februari 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgevakantie-canarische-eilanden-tenerife-tenerife-paradise-park-fun-lifestyle-hotel/
http://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgevakantie-canarische-eilanden-tenerife-tenerife-paradise-park-fun-lifestyle-hotel/
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Bridgeschema 
 

2e week 

We hebben de 2e week geen zaal vast laten leggen gezien de verlenging van 8 gasten  

in deze week. Volgens Corendon zijn er plekken in het hotel waar je met twee/drie tafels 

kunt bridgen zonder huur te betalen. Wellicht dat in de 2e week een klein bedrag moet 

worden betaald voor een rustige bridgeplek en zonder gestoord te worden. Mocht dit het 

geval zijn dan besluiten we of het bedrag in verhouding staat met de ruimte. Als gast 

behoeft u uiteraard niets te betalen. 

 

Welkomstwoord 

De begeleiding, Ria Disseldorp 1e en 2e week en Anja van Praat 1e week, probeert de 

eerste avond het welkomstwoord te arrangeren. Lukt dit niet zien we elkaar in de bridgezaal 

vrijdag 12 februari om 19.30 uur voor de officiële begroeting en de eerste bridgedrive. We 

zorgen voor wegbewijzering in het hotel.  

 
Programma  
 

Donderdag 11 februari 

Aankomst in hotel     : ± 17.30 uur 

Dinerbuffet     : Tijd zelf te bepalen 

Avond      : Vrije avond (geen bridge) 

 

 

Aanvang Dagelijks Dinerbuffet Bridgeavonden 

Om te zorgen dat we om 19.30 uur in de bridgezaal plaatsnemen verzoeken wij u vriendelijk 

uiterlijk 18.00 uur te gaan dineren. 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
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1e Week: Vrijdag 12 februari tot en met donderdag 18 februari  

Overdag bent u vrij om te doen en laten wat u wilt. Wanneer u het leuk vindt mee te gaan; 

de begeleiding organiseert in deze week twee excursies. Hierover wordt u tijdig 

geïnformeerd voor aanmelding. Entreegelden zijn voor eigen rekening. Verder zal  

Ton Schipperheijn (medeauteur van de bekende boekwerkjes Van Start tot Finish) in deze 

week een- of tweemaal speluitleg geven over een opvallend spel tijdens een van de drives.  

 

2e Week: Vrijdag 19 februari tot en met donderdag 25 februari 

Ook in de tweede week geldt dat u overdag vrij bent om te doen en laten wat u wilt.  

De begeleiding zal ook in de tweede kijken naar een leuke excursie. Hierover wordt u tijdig 

geïnformeerd voor aanmelding. Entreegelden zijn voor eigen rekening. Ton Schipperheijn zal 

in deze tweede week net als in de eerste uitleg geven over hoe je een spel optimaal had 

kunnen bieden en spelen. 

 

Overige Informatie 
 

 

Gastvrouw en Wedstrijdbegeleiding 

 
Ria Disseldorp en Anja van Praat zijn zowel uw gastvrouwen als begeleiders tijdens de drives. 

Hebt u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen, Ria en Anja doen hun 

uiterste best om u verder te helpen. 

 

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. 
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Reisverslag en foto’s 
 

Uw bridgereis kunt u vanaf 11 februari 2016 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. 

 

 
Telefoonnummers  
 

Ria Disseldorp  :  0031 641278169 

Anja van Praat  : 0031 614667020 

 

Anja en Ria verzamelen bij aankomst telefoonnummers van arts, apotheek, ziekenhuis ter 

verspreiding onder de gasten.  

 

Tot slot  

 
Wij maken er fijne dagen van en wensen u mooi weer, veel gezelligheid en sportieve 

bridgelust. 

 

Met gastvrije groet, 

BridgeTravelling 

  

Ria Disseldorp, Anja van Praat  

Begeleiding 

 

Inge Kooijman 

Eigenaar 

 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T 0031 624-164168 
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