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Deze reis wordt in samenwerking met Corendon uitgevoerd  

 

Programma 
Bridgereis Rhodos ● 5-16 mei 2018 
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 

 

 

 
Gratis handbagage max. 7 kg per persoon 

Vluchtschema Corendon 

 
• Heen zaterdag 5 mei 2018 CND615 

o Vertrektijd Amsterdam 07:20, aankomsttijd Rhodos 12:30 

Aanmelden luchthavenassistentie: vertrekhal 3, balie 30/31 van Corendon 

 

• Terug woensdag 16 mei 2018 CND316 

o Vertrektijd Rhodos 18:25, aankomsttijd Amsterdam 21:40 

 

 

Wij adviseren u 3 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn en vanaf de dag voor 

vertrek via de website Vertrektijden Schiphol het actuele vluchtschema te checken. 

Uw mee te nemen ruimbagage staat vermeld in de factuur 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-zon-zee-strand-rhodos-bridgereis-rhodos/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-zon-zee-strand-rhodos-bridgereis-rhodos/
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/
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Maak van alle reisbescheiden een uitdraai om mee te nemen 

 

Overige Informatie 

 

Online stoelen reserveren - Online inchecken  

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

een groepsreservering en de wet op de privacy hieromtrent.  U kunt alleen stoelen reserveren 

op de luchthaven (mits beschikbaar). Corendon zit in vertrekhal 3, balie 30/31. 

 

Controleer uw paspoortnaam, geboortedatum en type kamer op uw reisbescheiden 

 

Aankomst luchthaven Rhodos (12:30) en hotel (14:00) 

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

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

Rond 14.00 uur wordt de aankomst in het hotel verwacht. Inchecken kan mogelijk langzaam 

verlopen vanwege een groepsreservering.  Tip. Wanneer het druk is bij de incheckbalie kunt 

u wellicht eerst in het restaurant (à la carte) of bij de beachbar/snackbar uw lunch op eigen 

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

beschikbaar zijn, wellicht eerder. 

 

Let op: Stel ons in kennis wanneer u op de luchthaven een auto huurt in verband met de 

transfers waarvan u dan geen gebruik maakt. 

Op Rhodos is het een uur later dan in Nederland   

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


 
 

Bridgereis Rhodos 5-16 mei 2018  Pagina 3|6 
 
BridgeTravelling – www.bridgetravelling.nl  / e-mail  info@bridgetravelling.nl  

 

 

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

 

Begeleiding 

De wedstrijdleiding is in handen van Anneloes Dijk en Leo Vrielink (NBB-

gekwalificeerd). Anneloes is tevens gastvrouw. Hebt u tijdens uw 

verblijf andere wensen, en/of aanmerkingen, Anneloes en Leo doen 

hun uiterste best u verder te helpen.  

 

Telefoonnummer begeleiding +31 (0) 655326345 

 

 

Informatiebijeenkomst Corendon aankomstdag om 17.00 uur 

Op de aankomstdag om 17.00 uur vindt de informatiebijeenkomst plaats van Corendon.  

Tijdens deze bijeenkomst geeft de reisleiding van Corendon onder andere informatie over het 

(gezamenlijk) deelnemen aan excursies. Overdag bent u uiteraard vrij om te doen en laten wat 

u wilt. Wanneer u het leuk vindt mee te gaan op een excursie: Anneloes inventariseert ter 

plekke of er voldoende belangstelling voor is. Vervoers- en entreegelden zijn voor eigen 

rekening. 

 

Welkomstwoord BridgeTravelling aankomstdag om 18.30 uur 

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

Anneloes en Leo heten u op de aankomstdag om 18.30 uur welkom in de bridgezaal. Hierna 

gaan we dineren, aansluitend - om 20.00 uur - is er inloopbridge, de volgende dag start de 

competitie. 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Aanvang diner om 19.00 uur 

Vanwege de dagelijkse bridgeavonden die om 20.00 uur beginnen adviseren wij u om 19.00 

uur te gaan dineren.  

 

Bridgeschema 

We bridgen alle avonden tussen 20.00-ca. 23.30 uur. 

 

Zaterdag 5 mei  : 20.00 uur inloopbridge (vrij bridgen) 

Zondag-dinsdag, 6-15 mei : 20.00 uur competitiebridge 

Dinsdag 15 mei  : prijsuitreiking rond 23.30 uur 

 

 

Bridgeschema en afmelden 

U bent niet verplicht elke avond mee te spelen. De keren dat een speler afwezig is in een 

competitieronde geldt de volgende regel: van de tien bridgeavonden tellen de beste acht mee. 

 

Meesterpunten 

Wij verstrekken meesterpunten volgens geldende schaal. Als u uw NBB-nummer nog niet aan 

ons hebt doorgegeven, dan graag uw nummer meenemen naar het hotel voor invoering in het 

NBBR-systeem. 

 

 

 

 

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

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 

 

 

Reisverslag en foto’s 

Uw bridgereis kunt u vanaf 6 mei volgen via de link Reisverslagen in de menubalk bovenaan 

onze website. 

 

Tot slot  

Nog een tip. Noteer of zet in uw mobiele telefoon de telefoonnummers van onze 

begeleiding en het hotel. Anneloes +31 (0) 655326345.  Hotel +30 2241 093480.  

 

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

herinneringen. Tot zaterdag 5 mei 2018. We hebben er veel zin in! 

Anneloes en Leo, begeleiding Rhodos 5-16 mei 2018. 

 

Met gastvrije groet,  

Inge Kooijman, eigenaar BridgeTravelling 

www.bridgetravelling.nl - info@bridgetravelling.nl - T +31 624164168 

                                                                                                                           

Op pagina 6 vindt u de deelnemerslijst. 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
http://www.steden.net/griekenland/rhodos-stad/
http://bridgetravelling.com/reisverslagen/
http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:info@bridgetravelling.nl
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Plaatsnamen worden niet genoemd in het kader van de wet op de privacy 

Deelnemers  

1 Anneloes  Dijk 

2 Leo  Vrielink 

3/4 Joke  Janssen 

4/3 Nannie van de Vorst 

5/6 Nel van der Marel 

6/5 Jeannette  Polderman-de Koning 

7/8 Joke  Kok 

8/7 Hannie   Brands 

9/10 Paul  Meijer 

10/9 Brigitte   Copier 

11/12 Rosy  Schönbach 

12/11 Frido  Schönbach 

13 Wil van Slobbe 

14 Trudi  Wierenga 

15/16 Klaas  Homburg 

16/15 Hilda  Wille-Vos 

17/18 Mees  Boer 

18/17 Ingrid de Jager  
 

19/20 Nannie  Pesch 

20/19 Rita van Vugt 

21 Carla van der Goes 

22/23 Arno   Walhout 

23/22 Loes  Walhout 

24/27 Govert  Rijnders 

25/26 Eduard van Os 

26/25 Iliana  de Vries 

27/24 Rita  Hasselbach 

28/29 Ids van der Spoel 

29/28 Carolien de Bel 
 

 

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

