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Programma 
Bridgereis Mallorca mei 2017 - Fergus Club Europa, Paguera 

 
Naar de reispagina 

 

Inhoud 
Locatie ● Vluchtschema ● Overige informatie ● Deelnemerslijst 

 

 

Locatie 

Fergus Club Europa, Paguera  

Carrer Savina, 16, 07160 Paguera, 

Illes Balears, Spanje 

+34 971 68 53 35 

 

 

Maak van alle reisbescheiden 
 (vliegticket, hotelvoucher, stoelreservering)  

een uitdraai om mee te nemen 

Vluchtschema Corendon 

Aantal deelnemers reis: 33 

 

• Heen: AMS - PMI  CND111 Y 22.05.17  14:40  29 personen 

• Terug: PMI - AMS  CND112 Y 29.05.17  18:00 10 personen 

• Terug: PMI - AMS CND340 Y 31.05.17  22:40   4 personen 

• Terug: PMI - AMS  CND112 Y 05.06.17  18:05 15 personen 

 

Twee gasten en de begeleiding vliegen één dag eerder in. 

 
Gratis handbagage max. 7 kg per persoon 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-bridgevakantie-bridgen-majorca-mallorca-spanje-zon-bridgereis-mallorca-all-inclusive/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-bridgevakantie-bridgen-majorca-mallorca-spanje-zon-bridgereis-mallorca-all-inclusive/
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Overige Informatie 

 

Check Vertrektijden/Reserveren Stoel/Inchecken 

Uw mee te nemen opgegeven gewicht staat achter uw naam  

op de passagierslijst wanneer u bent ingelogd 

 

Ga naar fly.corendon.com (bovenaan de pagina). Het reserveringsnummer hebben wij eerder 

in een e-mail gestuurd en om privacy redenen niet gepubliceerd. Bij onze begeleiding kunt u 

vanzelfsprekend ook terecht voor informatie. 

 

LET OP! Wellicht dat u even moet wachten om te kunnen inloggen aangezien het een groep 

betreft en 1 inlogsessie per keer mogelijk is. 

 

Controleer uw paspoortnaam en geboortedatum op uw reisbescheiden 

 

Aankomst Luchthaven en Hotel 

Op de luchthaven van Palma De Mallorca staat de Corendon reisleiding voor onze groep klaar, 

zij verwijzen u naar de juiste bus. Transfer naar het hotel duurt ongeveer een klein uurtje. 

Rond 19.00 uur verwachten we de aankomst in het hotel. Inchecken zal mogelijk langzaam 

verlopen vanwege een groepsreservering.  Tip. Wanneer het druk is bij de incheckbalie kunt 

wellicht eerst in het restaurant het diner gebruiken. Onze begeleiding informeert u verder bij 

aankomst. 

Tip. Neem een kopie van uw paspoort mee in geval van verlies origineel 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://fly.corendon.com/
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Onze begeleiding wacht u op bij de balie van het hotel, herkenbaar aan 

het (omhoog houden) van het BridgeTravelling-tafelblad. 

 

Begeleiding 

De wedsstrijdbegeleiding is in handen van Jan en Jacqueline 

Kloos (NBB-gekwalificeerd). Jacqueline is tevens gastvrouw. 

Hebt u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen, 

Jan en Jacqueline doen hun uiterste best u verder te helpen. 

Telefoonnummer +31 649772364.          

                                                                                                      Begeleiding vliegt een dag eerder in 

Welkomstwoord 

Jacqueline Kloos informeert u bij aankomst op welk tijdstip het welkomstwoord exact 

plaatsvindt. Gezien de aankomsttijd in het hotel rond 19.00 uur, kamerindeling en het diner is 

de kans groot dat dit pas rond 21.30 uur plaatsvindt in de bridgezaal. Hierna is er de 

mogelijkheid vrij te bridgen (inloopdrive) bij voldoende belangstelling. De competitie start de 

volgende dag. 

 

Klik op: Plattegrond Hotel. Achter de cijfers staat vermelding van de ruimten in het park. 

1. Receptie/Balie  

5.   Bridgezaal (de nummer 5 losstaand in de plattegrond) 

5.   Onder andere voor ontbijt adults only  

6.   Restaurant met gedeelte voor adults only 

 

De kamers rechts van de bridgezaal en liggend naast 10 (Plaza Europa) zijn voor onze groep 

gereserveerd. Jacqueline loopt bij haar aankomst (1 dag eerder) alles na.  

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://bridgetravelling.files.wordpress.com/2016/03/hotel-fergus.jpeg
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Informatiebijeenkomst Corendon dinsdag 23 mei om 10.30 uur 

De volgende ochtend – in de bridgezaal om 10.30 uur - zal de reisleiding van Corendon 

informatie geven over (gezamenlijk) te nemen excursies en mogelijkheden hieromtrent. Naast 

de excursie-info van de Corendon reisleiding kunt u bij onze gastvrouw altijd terecht voor 

vragen hieromtrent.  

 

Excursie(s) 

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

een excursie; de begeleiding inventariseert ter plekke of er belangstelling voor is. Vervoers- 

en entreegelden zijn voor eigen rekening. 

 

Bridgeschema 
 
Gezien de aanvang van het dinerbuffet (19.00 uur) bridgen we alle dagen tussen  

17.30-19.00 uur en na het diner tussen 20.15-10.30 uur.   

 

Maandag 22 mei : welkom ± 21.30 uur BridgeTravelling in de bridgezaal                      

Dinsdag 23 mei : 17.15 uur inloop, 17.30 uur start competitie 

 

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. 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Meenemen Biddingbox 

Wij verzoeken u vriendelijk uw eigen biddingbox mee te nemen (liefst voorzien van naam) 

vanwege praktische redenen (mee te nemen gewicht begeleiding). Lukt dit niet zorgen wij 

hier natuurlijk voor. 

 

 

Reisverslag en foto’s 
 

Uw bridgereis kunt u vanaf 23 mei 2017 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. 

 

Tot slot  

 
Wij maken er gezellige dagen van op Mallorca en wensen u veel plezier en mooie 

herinneringen. Tot 22 mei 2017. We hebben er veel zin in! 

 

Jan en Jacqueline Kloos 

T +31 649772364. 

 

Met gastvrije groet, 

Inge Kooijman, eigenaar BridgeTravelling 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T +31 624164168 

Op pagina 6 treft u aan de deelnemerslijst. 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
http://bridgetravelling.com/reisverslagen/
http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:info@bridgetravelling.nl
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Plaatsnamen worden niet genoemd in het kader van de wet op de privicy. 

Deelnemers  

7 nachten Naam tv Achternaam 

1/2 Ellen  Eerhard 

2/1 Yvonne  Hendriks 

3/4 Nel  van Dijk 

4/3 Elly  Olthof 

5/6 Anita  van Uchelen  

6/5 Harriette   Luiten  

7/8 Koos  Bentvelsen 

8/7 Annelies  Bentvelsen 

9/10 Hans   Go 

10/9 Patricia   Tjiook 

11/12 Evert  van Korlaar 

12/11 Irma van der Sluis 
 

9 nachten Naam tv Achternaam 

13/14 Joyce   Pondaag 

14/13 Theo van Breevoort 

15/16 Ingrid  Vogelzang 

16/15 Joke  van der Panne 

 
14 nachten Naam tv Achternaam 

17/18 Jan  Kloos 

18/17 Jacqueline  Kloos 

19/20 Mees  Boer 

20/19 Ingrid de Jager  

21/22 Liesbeth  Verheul 

22/21 Ingrid van Buysen 

23/24 Janny  Oversloot 

24/23 Marjan   Lasthuizen 

25/26 Joop  Wanders 

26/25 Dorien  Wanders 

27/28 Piet de Waal 

28/27 Elly de Waal 

29/30 Hans  Berkien 

30/29 Trees  Berkien 

31/32 Leo  Molendijk 

32/31 Yvonne  Molendijk 

33 Trudi  Wierenga 
 

 

  Een fijne bridgevakantie gewenst op Mallorca! 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/

