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Programma 
Bridgereis oktober 2017 
Costa de la Luz, de ‘Andalusische Algarve’, Zuid-Spanje 

 
Naar de reispagina 

Inhoud 
Locatie ● Vluchtschema ● Overige informatie ● Deelnemerslijst 

 

Locatie 
Marble AMA Andalucía 

Av. de las Cumbres, s/n 

21449 Islantilla, Huelva, Spanje. T +34 959 87 32 00 

 

 

Let op! Check uw vertrekdatum (zie uw vliegticket). 

Ruimbagage wordt niet vermeld op uw ticket maar wel in de factuur. 

 

Gratis handbagage max. 7 kg per persoon 

 

Vluchtschema Corendon  
• 6-10-2017 CND517  

o Vertrektijd Amsterdam 13:40 / Aankomsttijd Faro 16:10 

• 7-10-2017 CND613  

o Vertrektijd Amsterdam 04:00 / Aankomsttijd Faro 06:30 

• 18-10-2017 CND614  

o Vertrektijd Faro 11:35 / Aankomst Amsterdam 17:25 

o Terugvlucht via Maastricht 

• Transfer vanaf de luchthaven naar hotel v.v. per touringcar 

• Vluchttijden zijn tot het vertrek onder voorbehoud van wijzigingen. 

 
Wij adviseren u 3 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn.  

 

Vluchttijden kunt u nazien op wijzingen onder de volgende link: vluchttijden  

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/
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/lijst/?datetime=2017-10-06+12%3A00%3A00
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Aankomst luchthaven Faro (Portugal) en hotel (Spanje) 

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

u naar de juiste bus. De reistijd naar het hotel bedraagt ongeveer 60 minuten. Onze 

begeleiding vliegt op 6 oktober 2017 met de groep mee. De gasten die 7 oktober arriveren 

heten wij welkom bij de balie van het hotel bij aankomst. 

 

Huurauto 

Hebt u een auto gehuurd op het vliegveld verzoeken wij u vriendelijk ons in kennis te stellen 

teneinde geen rekening te houden met uw transfer naar het hotel. 

 

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

 

Overige informatie 

Begeleiding 

De begeleiding is in handen van Anja van Praat (links) en 

Tanja Rueck (rechts) beide NBB-gekwalificeerd. Anja heeft 

de rol van wedstrijdleider en Tanja de rol van gastvrouw. 

Hebt u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of 

aanmerkingen, Anja en Tanja doen hun uiterste best u 

verder te helpen.  

 

Telefoon Anja: +31614 667020. Telefoon Tanja: +31682 003847  

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Welkomstwoord BridgeTravelling en locatie bridgezaal 

Op de aankomstdag heten we u om 20.30 uur welkom in de bridgezaal. Bij de balie van het 

hotel staat aangegeven waar de bridgezaal zich bevindt, vervolgens volgt u de wegbewijzering 

naar bridgevilla 239. 

 

Bridgeschema en afmelden 

Gezien de aanvang van het dinerbuffet (19.00 uur) bridgen we tussen 17.30-19.00 uur (niet 

op de aankomstdag) en tussen 20.30-22.00 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%. 

 

Vrijdag 6 oktober   : 20.30 uur inloopbridge 

Vanaf zaterdag 7 oktober : 17.30 (zaterdag start competitie) 

 

In overleg kan er afgeweken worden van het bridgeschema bijvoorbeeld wanneer veel gasten 

op een dag dezelfde (lange) dagexcursie boeken. 

 

Informatiebijeenkomst Corendon  

Zaterdag 7 oktober tussen 15:00 – 16:00 uur is er een informatiebijeenkomst in het Fandado 

restaurant, daar zullen ook excursies geboekt kunnen worden. 

 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Gezamenlijke Excursie(s) 

Overdag bent u uiteraard 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. U rekent af bij de reisleiding van 

Corendon. 

Shuttleservice naar het strand 

Dagelijks rijdt er een shuttleservice naar 

het strand (3,5 km). Zie het schema links. 

 

 

Bij de balie van het hotel kunt u informatie  

vinden over het huren van een auto. 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Met een huurauto de omgeving verkennen 

Een mooie manier om de omgeving te verkennen is per auto. Rust, ruimte en een prachtige 

groene omgeving zijn de ingrediënten voor een heerlijk verblijf in en rond Hotel Marble AMA 

Andalucia. Zo vindt u op 10 minuutjes rijden de uitgestrekte rustige zandstranden van de Costa 

de la Luz. Het natuurgebied Doñana met een bijzondere variëteit aan flora en fauna ligt in de 

nabije omgeving, evenals de exclusieve 27-holes Islantilla golfcourse. Hotel Marble AMA 

Andalucia is bovendien de perfecte uitvalsbasis om het mooie binnenland van Andalusië te 

ontdekken. Bezoek de prachtige steden Cordoba en Sevilla of strijk neer in een van de leuke 

witte bergdorpjes en trakteer jezelf op een goed glas Spaanse wijn met de nodige tapas! 

 

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 vanaf 7 oktober 2017 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. 

 

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

Wij wensen u een fijne vakantie, veel (bridge)plezier en mooie herinneringen! 

 

Met gastvrije groet, 

Inge Kooijman, eigenaar BridgeTravelling 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T +31 624164168 

 

Ga naar pagina 7 voor de deelnemerslijst 

  

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

Aankomst    

6 oktober Naam tv Achternaam 

1/2 Elly  Schippers 

2/1 Ellen  Hertoghs 

3/4 Ans  Verkade 

4/3 Nell  van Enckevort 

5/6 Anja van Praat 

6/5 Tanja  Rueck 

7/8 Nellie   Dezentjé 

8/7 Josien   Galiart 

9/10 Marijke  Luinstra-ter Brugge 

10/9 Cisca  ter Brugge 

11/12 Dick  Verbeek 

12/11 Edith  Verbeek 

13/14 Danielle de Jong 

14/13 Alexandrina   Krebs 

15/16 Marianne  Beerman 

16/15 Joke   Hoogenboom 

17/18 Piet  Bosma 

18/17 Joke  van Dijk 

19/20 Lia  Willemse 

20/19 Bob  Willemse 
 

Aankomst    

7 oktober Naam tv Achternaam 

21/22 Ria   Werkhoven 

22/21 Bert  Janssen 

23/24 Thea van Wijk 

24/23 Wim van Wijk 

25/26 Hans van Wijngaarden 

26/25 Elly van Wijngaarden 

27/28 Willy  Ceelie 

28/27 Loni  Capel 
 

  

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

