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Programma 
Bridgereis Rhodos, 2-13 mei 2017 
Blue Horizon in Trianda, nabij stad Rhodos 

 
Naar de reispagina 

Inhoud 
Locatie ● Vluchtschema ● Overige informatie ● Deelnemerslijst 

 

 

Locatie  
Blue Horizon 

Ferenikis - Beach Of Ialysos, Triánta 851 01, 
Griekenland 

bluehorizonhotel.gr 

+30 2241 093480 

 

 

 

Vluchtschema Corendon 
Gratis handbagage max. 7 kg per persoon. 

 

• Dinsdag 2 mei 2017 Amsterdam-Rhodos   04:40 uur CND291 

• Zaterdag 13 mei 2017 Rhodos-Amsterdam   12.45 uur CND670 

• Twee gasten vliegen 30 april 2017 in 
 

Vluchttijden zijn tot het vertrek onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

 

Maak van alle reisbescheiden 
 (vliegticket, hotelvoucher, stoelreservering)  

een uitdraai om mee te nemen. 

 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-zon-zee-strand-bridgereis-bridgevakantie-all-inclusive-bridgereis-zuid-spanje-costa-de-la-luz-islantilla/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-zon-zee-strand-bridgereis-bridgevakantie-all-inclusive-bridgereis-zuid-spanje-costa-de-la-luz-islantilla/
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Overige Informatie 

Uw mee te nemen opgegeven gewicht staat achter uw naam  

op de passagierslijst wanneer u bent ingelogd. 

 

Check Vertrektijden/Reserveren Stoel/Inchecken 

 

Ga naar fly.corendon.com (bovenaan de pagina) 

Reservering 7054688 (vul vertrekdatum in) 

Vluchtnummer heen CND291, terug CND670 

NB: Wanneer je binnenkomt op de passagierslijst zie je als eerste vlucht 30-4 CND797. Deze 

twee gasten vliegen eerder in. Om bij vlucht CND291/CND670 te komen moet je verder naar 

beneden scrollen.  

Controleer uw paspoortnaam en geboortedatum op uw reisbescheiden. 

 

Aankomst Luchthaven en Hotel 

Op de luchthaven van Rhodos staat de Corendon reisleiding voor onze groep klaar. Zij 

verwijzen u naar de juiste bus. Transfer naar het hotel duurt ongeveer 40 minuten.  

Rond 11.30 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 vanaf 12.00 uur (a la carte) de lunch op eigen rekening 

gebruiken. Bij de beachbar/snackbar kunt u vanaf de aankomsttijd al terecht ook op eigen 

rekening. Half pension gaat om 15.00 uur in. De kamers zullen vanaf 15.00 uur beschikbaar 

zijn, wellicht eerder. 

 

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/


 
 

Bridgereis Rhodos 2-13 mei 2017   Pagina 3|6 
 
BridgeTravelling – www.bridgetravelling.nl  / e-mail  info@bridgetravelling.nl  

 

 

Welkomstwoord 

Bij de balie van het hotel staat aangegeven waar de bridgezaal zich bevindt. 

Tanja Rueck, gastvrouw BridgeTravelling, heet u op de aankomstdag om 17.30 uur welkom in 

de bridgezaal. Tevens zal de reisleiding van Corendon informatie geven over (gezamenlijk) te 

nemen excursies. 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. 

 

Begeleiding 

Saskia                  Tanja 

De bridgeavonden staan onder begeleiding van Saskia 

Hermans, zowel gediplomeerd docent als 

wedstrijdleider. Uw gastvrouw is Tanja Rueck (tevens 

NBB-gekwalificeerd). Hebt u tijdens uw verblijf andere 

wensen, op- of aanmerkingen, Saskia en Tanja doen 

hun uiterste best u verder te helpen.  

 

Telefoonnummer Tanja +31(0)682003847. 

 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Rhodos hop on hop of 

Voor een stad in het formaat van Rhodos misschien wel 

overbodig, maar Rhodos Stad heeft eigen hop on hop off bussen. 

Deze toeristische bussen rijden een rondje door Rhodos Stad 

langs de belangrijke bezienswaardigheden. Vraag aan de 

baliemedewerkster(s) van het hotel naar meer informatie. 

Meer weten over Rhodos? Klik op: Steden.net 

 

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

17.30-19.00 uur en tussen 20.15-10.30 uur. 

 

Dinsdag 2 mei  : 17.30 uur welkom BridgeTravelling en Corendon.  

                                          Na het diner inloopbridge 

Woensdag 3 mei : 17.30 uur start competitie 

Vrijdag 12-5  : Prijsuitreiking ± 23.00 uur             

 

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/
http://www.steden.net/griekenland/rhodos-stad/
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Meenemen Biddingbox 

Wij verzoeken u vriendelijk uw eigen biddingbox mee te nemen 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 2 mei 2017 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. 

 

Tot slot  

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

herinneringen. Tot 2 mei 2017. We hebben er veel zin in! 

Saskia Hermans, Tanja Rueck - begeleiding 

 

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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Deelnemers  

 

1 Saskia  Hermans 

2 Tanja  Rueck 

3/4  John   Tielbaard 

4/3 Gerda  Homma 

5/6 Amy  Lip-Lange 

6/5 Corrie  Heijnes 
7/8 

Ans  de Rooij 
8/7 

Ida   Treur 
9/10 

Anke  Bachrach 
10/9 

Milan  Lubbers 

11/12 Marcel  Welten 

12/11 Gert  Leuven 

13/14 Geer  Op het Broek 

14/13 Riwka  

Op het Broek-
Prins 

 

15/16 Jaap  van Dijke 

16/15 Heleen van Rooijen 

17/18 Mathieu  Mattheij 

18/17 Fazal Mai   Mattheij 

19/20 Carla 
van 
der Goes 

20/19 Ria  Lubbe 

21/22 Klaas  Leyendijk 

22/21 Corrie  Stelling 

23/24 Rutger   Feith 

24/23 Anneliesje   Dik 

25/26 Willeke  Sietsema 

26/25 Benny  Vleerlaag 

27/28 Anna  Bakker 

28/27 Lily  van Rijs-Gras 
 

 

 

De laatste 4 deelnemers Willeke Sietsema, Benny Vleerlaag, Anna Bakker, Lily van Rijs-Gras 

verblijven bij uitzondering in een ander nabij gelegen hotel. 

 

  Een fijne bridgevakantie gewenst op Rhodos! 

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

