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Programma 
Bridgereis Mallorca oktober 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 – T +34 971 68 53 35 

 

Vlucht eigen boeking Transavia en transfer 4 oktober 2017 
 

Een groot deel van de groep heeft zelf een heenvlucht (4 oktober) inclusief transfer geboekt 

via Transavia. Een deel hiervan vliegt 15 oktober terug met Corendon. Het resterende deel 

vliegt weer terug met Transavia.  

 

Maak van alle reisbescheiden (vliegticket, hotelvoucher) 

 een uitdraai om mee te nemen 

 

Vluchtschema Corendon inclusief transfers 6 oktober 2017 

 

• 6-10-2017 CND515 (ruimbagage wordt niet vermeld op uw ticket maar wel in de factuur) 

o Vertrektijd Amsterdam 04:25 / Aankomsttijd Palma de Mallorca 07:05   

• 15-10-2017 CND714 (ruimbagage wordt niet vermeld op uw ticket maar wel in de factuur) 

o Vertrektijd Palma de Mallorca 09:15 / Aankomst Amsterdam 12:00 

 

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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Zie uw vliegtickets voor vliegmaatschappij, plaats van vertrek,  

vluchtdata en -tijden 

 

Overige Informatie 

 

Controleer uw paspoortnaam en geboortedatum op uw reisbescheiden 

 

Transavia. Aankomst luchthaven en hotel 4 oktober 2017 

Op de luchthaven van Palma De Mallorca wachten wij u op bij de transfer-/pendelbus van 

Holiday Taxis. De reistijd naar het hotel duurt ongeveer een klein uurtje. Rond 16.30 uur 

verwachten we de aankomst in het hotel. Inchecken zal mogelijk langzaam verlopen vanwege 

een groepsreservering.   

 

Corendon. Aankomst luchthaven en hotel 6 oktober 2017 

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

klaar, zij verwijzen u naar de juiste bus. De reistijd naar het hotel duurt ongeveer een klein 

uurtje. Rond 10.45 uur verwachten we uw aankomst in het hotel. Aangezien de begeleiding 

reeds op 4 oktober is ingevlogen wachten zij u op bij de balie van het hotel. 

 

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

Begeleiding 

De begeleiding is in handen van Marian Beemster (wedstrijdbegeleiding), Inge Kooijman 

(gastvrouw tevens eigenaar BridgeTravelling) en Roel de Vrijer (hand- en spandiensten). Hebt 

u tijdens uw verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen? Wij doen ons uiterste best u verder 

te helpen. Telefoonnummer +31624164168  

 

   

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

 

Aanvang Diner  

Het dinerbuffet vindt dagelijks plaats vanaf 18.00 uur. In het restaurant is een ruimte 

gereserveerd voor Adults Only.  

 

Welkomstwoord aankomstdag 4 oktober 

Het welkomstwoord vindt plaats in de bridgezaal om 19.30 uur. Hierna is er de mogelijkheid 

vrij te bridgen (inloopdrive). De competitie start de volgende dag. 

 

Welkom aankomstdag 6 oktober 

Bij de balie van het hotel wachten wij u op en informeren u verder. 

 

Parkindeling waar wat te vinden 

Klik op: Plattegrond Hotel.  

1. Receptie/Balie  

9.   Bridgezaal  

5.   Ontbijt adults only  

6.   Restaurant met gedeelte voor adults only 

7.   Bar (informatiebijeenkomst Corendon) 

 

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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Kamerindeling park 

Met klem hebben wij het hotel verzocht onze gasten te laten verblijven in het laagliggende 

gedeelte van het park.  

 

Informatiebijeenkomst Corendon  

Vrijdag 6 oktober om 17.00 uur staat de informatiebijeenkomst van Corendon gepland in de 

bar.  Naast de excursie-info van de Corendon reisleiding kunt u bij onze gastvrouw/-heer altijd 

terecht voor vragen hieromtrent.  

 

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 en rekent u af met de reisleiding van 

Corendon. 

 

Bridgeschema en afmelden 

We bridgen alle dagen tussen 19.30-23.30 uur.  U bent niet verplicht elke avond mee te spelen.  

Het aantal competitie-avonden staat op 10. We nemen de 7 hoogste scores op in de 

einduitslag.  

Woensdag 4 oktober : welkom 19.30 uur in de bridgezaal. Hierna inloopbridge                

Donderdag 5 oktober : 19.30 uur start competitie 

 

In overleg kan er afgeweken worden van het bridgeschema  
bijvoorbeeld wanneer veel gasten op een dag dezelfde (lange) dagexcursie boeken. 

 

Meesterpunten 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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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 5 oktober 2017 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. 

 

 

Tot slot 

Kijk vlak voor vertrek vanaf Rotterdam op de webpagina van Transavia of er 

vluchtwijzigingen zijn. Voor vertrek vanaf Amsterdam (Corendon en Transavia) kunt u de 

volgende link aanklikken: vluchttijden  

 

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

herinneringen.  

 

Tot 4 oktober of 6 oktober 2017. We hebben er veel zin in! 

 

Met gastvrije groet, 

Inge Kooijman, eigenaar BridgeTravelling 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T +31 624 16 41 68 

Op pagina 6 treft u aan de deelnemerslijst.  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
http://bridgetravelling.com/reisverslagen/
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/lijst/?datetime=2017-10-04+12%3A00%3A00
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  

 

11 x bridge Naam tv Achternaam 

1/2 Joke  Kok 

2/1 Hannie  Brands 

3/4 Gretha  van den Bosch 

4/3 Marcel de Waal 

5/6 IJsbrand  Middelburg 

6/5 Jeannette   Bodewes 

7/8 Emilie  Meerts 

8/7 Linda   Gestman 

9/10 Florian  Askamp 

10/9 Anna   Zuidhof 

11/22 Marianne  Kerkhof 

12/13 Govert  Rijnders 

13/12 Eduard van Os 

14/15 Iliana  de Vries 

15/14 Rita  Hasselbach 
 

16/17 Ellie van Uden 

17/16 Wim van Grinsven 

18/19 Dana   Bosnjakovic 

19/18 Marianne  Heijnen 

20/21 Aad  Sips 

21/20 Olga  Sips-Suijs 

22/11 Jeanny van  Lier 

23 Inge  Kooijman 

23 Roel de Vrijer 

24 Marianne  Beemster 

    

9 x bridge Naam tv Achternaam 

25/26 Gerda   Haan 

26/25 Theo  Driessen 

27/28 John   Tielbaard 

28/27 Gerda  Homma 
 

 

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

