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Programma Bridgereis 
Fuerteventura 24 januari – 4 februari 2018 
Jandia Golf 
 

Sommige gasten hebben een afwijkende aankomst- en/of vertrekdatum. 

Naar de reispagina 

 

Locatie  
Jandia Golf 

Barranco Vinamar, Calle la Mancha, s/n, 35625 
Pájara, Jandia, Las Palmas, Spanje 

+34 928 87 19 70 

 

Klik op de afbeelding 

 
Gratis handbagage max. 7 kg per persoon. 

Uw mee te nemen ruimbagage staat  
vermeld in de factuur. 

 

Vluchtschema Corendon 

Heen 

Datum en vluchtnummer   : Woensdag 24 januari 2018 - CND393  

Vertrek Amsterdam    : 07:20  

Aankomst Fuerteventura via Tenerife : 13:15 

 

Terug 

Datum en vluchtnummer    : Zondag 4 februari 2018 – CND794 

Vertrek Fuerteventura   : 12:05 

Aankomst Amsterdam via Gran Canaria : 19:15 

 

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

 

Vluchttijd heenreis 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-canarische-eilanden-fuerteventura-bridgereis-fuerteventura-12-daagse-all-inclusive/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-zon-zee-strand-bridgereis-canarische-eilanden-fuerteventura-bridgereis-fuerteventura-12-daagse-all-inclusive/
https://www.google.nl/maps/place/Hotel+Jandia+Golf/@28.1608401,-13.802475,9.92z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xc4779ad83836e65:0xa73bb4676e3c21d2!2sHotel+Jandia+Golf!8m2!3d28.065085!4d-14.335729!3m4!1s0xc4779ad83836e65:0xa73bb4676e3c21d2!8m2!3d28.065085!4d-14.335729?hl=nl&authuser=0
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/lijst/?datetime=2017-10-07%2004%3A00%3A00
https://www.google.nl/maps/place/Hotel+Jandia+Golf/@28.1608401,-13.802475,9.92z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xc4779ad83836e65:0xa73bb4676e3c21d2!2sHotel+Jandia+Golf!8m2!3d28.065085!4d-14.335729!3m4!1s0xc4779ad83836e65:0xa73bb4676e3c21d2!8m2!3d28.065085!4d-14.335729?hl=nl&authuser=0
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Maak van alle reisbescheiden een uitdraai om mee te nemen. 

 

Overige Informatie 

 

Niet mogelijk: Online stoel reserveren - Online inchecken  

Helaas is het sinds kort niet meer mogelijk online stoelen te reserveren en online in te checken 

vanwege een groepsreservering en de wet op de privacy hieromtrent.  Stoelen reserveren 

kunt u alleen op de luchthaven doen (mits beschikbaar). Corendon zit in vertrekhal 3, balie 

30/31. 

Controleer uw paspoortnaam en geboortedatum op uw reisbescheiden. 

 

Aankomst luchthaven en hotel 

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

verwijzen u naar de juiste bus. Transfer naar het hotel duurt ongeveer 1½ uur.  

Rond 15.30 uur verwachten we de aankomst in het hotel. Inchecken zal mogelijk langzaam 

verlopen vanwege een groepsreservering.   

 

Onze begeleiding wacht u op bij de balie van het hotel  

aangezien zij een dag eerder zijn ingevlogen. 

 

Vertrek hotel huiswaarts 

De bus-ophaaltijd naar de luchthaven wordt tijdig aangegeven bij de balie en/of 

gecommuniceerd door onze begeleiding. 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Tip. Neem een kopie van uw paspoort mee in geval van verlies origineel. 

 

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 begeleiding +31 649772364          

 

Welkomstwoord BridgeTravelling, inloopbridge aankomstdag 

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

Jan en Jacqueline heten u op de aankomstdag om 19.30 uur welkom in de bridgezaal. Hierna 

is er inloopbridge, de volgende dag start de competitie. 

 

Infomatiebijeenkomst Corendon en excursie(s) 

Jacqueline informeert u tijdens het welkomstwoord wanneer en waar de 

informatiebijeenkomst van Corendon plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst geeft de 

reisleiding van Corendon informatie over (gezamenlijk) te nemen excursies. Naast de excursie-

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

hieromtrent.  

 

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

te gaan op een excursie; Jacqueline inventariseert ter plekke of er belangstelling voor is. 

Vervoers- en entreegelden zijn voor eigen rekening. 

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

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. 

Via Corendon kunt u overigens ook een auto huren. Ga naar de pagina autohuur. 

 

Bridgeschema en afmelden 

Gezien de aanvang van het dinerbuffet (18.30 uur) bridgen we tussen 19.30-23.00 uur (op de 

aankomstdag inloopbridge). U bent niet verplicht elke avond mee te spelen. Laat dit tijdig 

weten aan de wedstrijdleider met betrekking tot de indeling. 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%. 

 

Woensdag 24 januari : 19.30 uur welkom BridgeTravelling, vervolgens inloopbridge 

Donderdag 25 januari : 19.30 uur start competitie 

 

Let op: In overleg kan er afgeweken worden van het bridgeschema bijvoorbeeld wanneer veel 

gasten op een dag dezelfde (lange) dagexcursie boeken 

Maaltijden en snacks 

Het verblijf in Jandia Golf is op basis van all inclusive: ontbijt (08.00-10.00), lunch (13.00-15.00) 

en diner in buffetvorm met live cooking en diverse thema-avonden (18.30-21.00). Diverse 

snacks (11.00-13.00 en 15.00-17.00). Alle door het resort geselecteerde lokale alcoholische en 

alcoholvrije drankjes inbegrepen van 10.30 tot 23.00 uur. Tegen betaling: import drankjes en 

alle consumpties na 23.00 uur. 

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

 

Reisverslag en foto’s 

Uw bridgereis kunt u vanaf 25 januari 2018 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website. 

 

Tot slot  

Wij maken er gezellige dagen van op Fuerteventura en wensen u veel plezier, veel 

zonnestralen en mooie herinneringen. Tot 24 januari 2018.  

 

We hebben er veel zin in! 

Jan en Jacqueline. Telefoonnummer +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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Deelnemers 

Plaatsnamen worden niet genoemd in het kader van de wet op de privicy 

1/26 Reint  Meijer 

2/3 Evert  van Korlaar 

3/2 Irma van der Sluis 

4/5 Johan  Waijer 

5/4 Pier  Santema 

6/7 Mia  Munier 

7/6 Ruud  Alsemgeest 

8/9 Amy  Lip 

9/8 Corrie  van der Poll 

10/11 Harrie  Verstappen 

11/10 Jacqueline  Kloos 

12/13 Nannie  Bolle 

13/12 Rita van Vugt 

14/15 Willy  Ceelie 

15/14 Atie   Stoelinga 

16/17 Jan  Vissers 

17/16 Marianne  Gietman  

18/19 Ellen  Kaptein 

19/18 Nelly  Philipse 

20/21 Marion  Merkx 

21/20 Jan  Maasdam 
 

22/23 Hein van Amerongen 

23/22 Marlies  Boomars 

24/25 Nico  Willems 

25/24 Yteke  Hiddema 

26/1 Aaf   Liebregts 

27/35 Liesbeth van Vliet 

28/29 Hans  Admiraal 

29/28 Lia  Hansman 

30/31 Bram van Gelder 

31/30 Judith van Gelder 

32/33 Alike  Ettema 

33/32 Margot van Zeben 

34/36 Mary  Hoeksema 

35/27 Elisa   Terstal 

36/34 Jan  Kloos 

 

 

Reint Meijer vertrekt 31 januari 

Evert van Korlaar en Irma van der Sluis vertrekken 1 februari  

Mary Hoeksema en Elisa Terstal vertrekken 7 februari 

 

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

