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Programma 
Bridgereis Sicilië september 2017 

Hopps Hotel te Mazara del Vallo 
 

Deze bridgereis wordt in samenwerking met Corendon uitgevoerd. 
 

Naar de reispagina 

Inhoud 
Locatie ● Vluchtschema ● Overige informatie ● Deelnemerslijst 

 

 

Adres Hotel  

Hopps Hotel 

Via Hopps G, 29, 91026 Mazara del Vallo TP  

Italië 

Telefoon hotel +39 0923 933508 

Telefoon begeleiding BridgeTravelling: +31 (0) 655326345 

 

 

Maak van alle reisbescheiden een uitdraai om mee te nemen 

 

Vluchtschema Corendon 

 
Heen 07/14 september 2017: Amsterdam-Trapani 07:20 CND215 Corendon Duch Airl. 

Terug 14/21 september 2017: Trapani-Amsterdam 11:00 CND216 Corendon Duch Airl. 

 

De vluchtduur van Amsterdam Schiphol Airport naar de luchthaven van Trapani  
bedraagt ca. 3 uur. 

 
Wij adviseren u 3 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn en vanaf de dag voor vertrek via de 
website van de luchthaven of via teletekst het actuele vluchtschema te checken. 

 
Gratis handbagage max. 7 kg per persoon  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-zon-zee-strand-sicilie-bridgevakantie-bridgereis-sicilie/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-zon-zee-strand-sicilie-bridgevakantie-bridgereis-sicilie/
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Overige Informatie 

Controleer uw paspoortnaam en geboortedatum op uw reisbescheiden 

 

Aankomst Luchthaven Trapani 

Op de luchthaven van Trapani staat de reisleiding van Corendon voor onze groep klaar, zij 

verwijzen u naar de juiste bus. De reistijd naar het hotel bedraagt ongeveer 50 minuten.  

 

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

 

Autohuur  

Via de website van Corendon kunt u voordelig een auto huren op de luchthaven Trapani-Birgi. 

Ga naar de website: Autohuur Corendon. Wilt u een dag/enkele dagen een auto huren 

informeert onze begeleiding u ter plekke waar u dit gemakkelijk kunt doen. 

 

 

Begeleiding 

De wedstrijdbegeleiding is in handen van Anneloes Dijk en Leo Vrielink 

(NBB-gekwalificeerd). Anneloes is tevens gastvrouw. Hebt u tijdens uw 

verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen, Anneloes en Leo doen hun 

uiterste best u verder te helpen. Telefoonnummer +31 (0) 655326345 

                                                                                                       

Begeleiding vliegt eerder in 

 

 

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


 
 

Bridgereis Sicilië september 2017   Pagina 3|6 
 
BridgeTravelling – www.bridgetravelling.nl  / e-mail  info@bridgetravelling.nl / T +31(0)624164168 
 

Aankomst hotel 

Onze begeleiding wacht u op bij de balie van het hotel, herkenbaar aan het 

(omhooghouden) van het BridgeTravelling-tafelblad. Tip. Wanneer het druk 

is bij de incheckbalie kunt wellicht eerst in het restaurant de lunch 

gebruiken. Onze begeleiding informeert u verder bij aankomst. 

 

 

Informatiebijeenkomst Corendon 15.30 uur aankomstdag 

Dezelfde dag is er een informatiebijeenkomst om 15.30 uur in de het restaurant. De reisleiding 

van Corendon informeert u over (gezamenlijk) te nemen excursies en mogelijkheden 

hieromtrent. Naast de excursie-info van de Corendon reisleiding kunt u bij onze gastvrouw 

Anneloes altijd terecht voor vragen hieromtrent.  

 

Welkomstwoord 18.30 uur aankomstdag 

Op de aankomstdag om 18.30 uur heten Anneloes en Leo u welkom in de lobby. Om 20.00 uur 

is er gelegenheid vrij te bridgen (inloopbridge). De volgende dag start de competitie. We 

verstrekken meesterpunten volgens geldende schaal. 

 

Bridgeschema en afmelden 

Gezien de aanvang van het dinerbuffet (19.00 uur) en omdat 80% van de groep na het diner 

dit wenst bridgen we elke avond tussen 20.00-23.30 uur. U bent niet verplicht elke avond mee 

te spelen. De keren dat een paar afwezig is in een competitieronde krijgt het paar voor die 

afwezige zitting: 1e keer de gemiddelde score van de gespeelde zittingen, 2e keer minus 3% 

van het gemiddelde, 3e keer minus 6% van het gemiddelde, 4e keer 0%. 

 

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

 

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. 

 

Meenemen Biddingbox niet nodig 

Wij hebben onlangs reisbiddingboxen aangeschaft.  

 

Reisverslag en foto’s 
 

Uw bridgereis kunt u volgen via de link Reisverslagen in de menubalk bovenaan de website. 

 

Tot slot  

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

herinneringen. Tot 7 of 14 september 2017. We hebben er veel zin in! 

 

Anneloes Dijk en Leo Vrielink 

Telefoonnummer +31 (0)547276789 

 

 

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

Deelnemers 1e week: 7-14 september 

 

Paar Naam tv Achternaam 

1/2 Lynn  Cox 

2/1 Wout  Klinkenberg 

3/4 Ton  Martens 

4/3 Gerda  Linssen 

5/6 Noëlle  Zegers 

6/5 Huub  van den Berg 

7/8 Marion  Vugts 

8/7 Piet  Vugts 

9/10 Cor  Riksen 

10/9 Linda  Bastiaans 

11/12 Virginie van Engen-de Witte 

12/11 Pieter van Engen 

13/14 Dirk de Groote 

14/13 Linda van Dooren 
 

Paar Naam tv Achternaam 

15/16 Bea  Hogendoorn 

16/15 Mira van Wouw-van Os 

17/18 Harry  Batenburg 

18/17 Olga  Hoogenboom 

19/20 Els  Willemsen 

20/19 Ina   Kloosterhuis 

21/22 Anneloes  Dijk 

22/21 Leo  Vrielink 
 

 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Deelnemers 2e week: 14-21 september 

 

paar Naam tv Achternaam 

1/2 Jan van der Krabben 

2/1 Joke van der Krabben - Jansen 

3/4 Elsa  Brinkman 

4/3 Elly  Nederstigt 

5/6 Liny  Hermans 

6/5 Ed  Hermans 

7/8 Marion  Merkx 

8/7 Jan  Maasdam 

9/10 Reni  Beukema 

10/9 Liesbeth   Medema 

11/12 Jill  Voysey 

12/11 Francisca  van Honschoten 

13/14 Ietje de Wit 

14/13 Herman de Wit 

15/16 Rien   Seip 

16/15 Leotine  Seip 
 

paar Naam tv Achternaam 

17/18 Bea  Hogendoorn 

18/17 Mira van Wouw-van Os 

19/20 Harry  Batenburg  

20/19 Olga  Hoogenboom 

21/22 Els  Willemsen  

22/21 Ina   Kloosterhuis 

23/24 Anneloes  Dijk  

24/23 Leo  Vrielink   

 

  Een fijne bridgevakantie gewenst op Sicilië! 

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

