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Programma 
Bridgereis Andalusië, Nerja. Vertrek 18 april 2016 

Naar de reispagina 

 

Inhoud 
Locatie ● Vluchtschema ● Overige informatie  

 

 

 

Locatie 
Hotel Perla Marina 

Calle Mérida, 7, 29780 Nerja, Málaga, Spanje 

T +34 952 52 33 50 

Email: info@hotelperlamarina.com 

 

 

Vluchtschema Corendon Amsterdam-Malaga v.v. 

 
Check uw paspoortnaam, stoel, bagage en vertrektijd via www.correndon.nl:  
Reserveringsnummer 6737792 – Datum Vertrek - Heenvlucht CND193 – Terugvlucht CND194 

 

18 april 07:10 AMS AGP CND193 Y 18.04.16 07:10 10:10 

25 april 11:10 AGP AMS CND194 Y 25.04.16 11:10 14:15 

2 mei    11:10 AGP AMS CND194 Y 25.04.16 11:10 14:15 

 

Onder voorbehoud van wijzigingen. 
Transfer vanaf de luchthaven naar hotel v.v. per touringcar. 

 

Vluchtschema Transavia/anders   

 
Gasten die zelf hun vlucht hebben geregeld via Transavia worden vriendelijk verzocht hun 

vliegtijden na te gaan. Transfer vanaf de luchthaven naar hotel v.v. dient u zelf te regelen.  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-andalusie-spanje-bridgevakantie-zon-spanje-andalusie-perla-marina-nerja/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-andalusie-spanje-bridgevakantie-zon-spanje-andalusie-perla-marina-nerja/
http://www.correndon.nl/
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Overige informatie 

 

Begeleiding 

De begeleiding is in handen van Jan en Jacqueline Kloos (NBB-gekwalificeerd). Hebt u tijdens 

uw verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen, Jan en Jacqueline doen hun uiterste best u 

verder te helpen. Telefoonnummer Jan en Jacqueline Kloos: +31 649772364 

 

 

Bridgeschema 
 
We bridgen 5/6 keer per week tussen 19.30-23.00 uur. De eerste drive start op maandag  

18 april 2016. Bij de balie van het hotel staat aangegeven waar de bridgezaal zich bevindt of 

een van onze begeleiders staat de eerste avond om 19.15 uur bij de balie om u te verwijzen 

naar de bridgezaal. 

 

Welkomstwoord 

Maandag 18 april om 19.30 uur heten we iedereen welkom in de bridgezaal voor aanvang 

van de drive. 

 
Aanvang Dagelijks Dinerbuffet en 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. 

 

Dagprogramma/Excursies 

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

op excursie; de begeleiding organiseert gedurende deze week/weken excursies. Hierover 

wordt u tijdig geïnformeerd voor aanmelding. Entreegelden zijn voor eigen rekening.  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
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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 en foto’s 
 

Uw bridgereis kunt u vanaf 18 april 2016 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. 

 

 

Tot slot  

 
Wij wensen u veel plezier en vertrouwen erop dat u naast een bruin gekleurde huid met 

mooie herinneringen en uitgerust thuiskomt.  

 

Met gastvrije groet, 

BridgeTravelling 

  

Jan en Jacqueline Kloos 

Begeleiding 

 

Inge Kooijman 

Eigenaar 

 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T +31 624164168 
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