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Programma en mededelingen 
10-daagse Bridgereis Sicilië – 27 mei 2018 

Hopps Hotel te Mazara del Vallo 
 

Deze bridgereis wordt in samenwerking met Corendon uitgevoerd. 
Naar de reispagina 

 

 

Locatie  

Hopps Hotel, Italië 

Via Hopps G, 29, 91026 Mazara del Vallo TP  

T. Hotel +39 (0)923 933508 

 

Kantoor BridgeTravelling Nederland 

T +31 (0)6 24164168 

 

 

Maak van alle reisbescheiden een uitdraai om 
mee te nemen 

 

 

Vluchtschema Corendon 

 
Heen 27 mei 2018: Amsterdam-Trapani 07:00 CND711 Corendon Duch Airl (via Sardinië) 

Terug 5 juni 2018: Trapani-Amsterdam 12:10 CND292 Corendon Duch Airl (rechtstreeks) 

 

 
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. 

 
Gratis handbagage max. 7 kg per persoon.  

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-zon-zee-strand-sicilie-bridgevakantie-bridgereis-sicilie/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-zon-zee-strand-sicilie-bridgevakantie-bridgereis-sicilie/
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/
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Controleer uw paspoortnaam (eerste voornaam, 
 (meisjes)achternaam en geboortedatum) op uw reisbescheiden 

 

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.  Stoelen reserveren kunt u alleen 

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

Luchthavenassistentie 

Hebt u luchthavenassistentie aangevraagd dan dient u zich te melden in vertrekhal 3,  

balie 30/31. 

Aankomst Luchthaven Trapani 11.50 uur 

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  

Wilt u de gehele reisduur een auto huren dan kunt u dat het beste op het vliegveld van Trapani 

doen vanwege de voordelige prijsstelling. Zie huurauto Corendon via de volgende link: Auto 

huren. Bij Expedia.nl kunt u ook terecht voor autohuur. Wilt u een dag of een paar dagen een 

auto huren kunt u in het hotel terecht via Aurora. Let op: Stel ons in kennis wanneer u op de 

luchthaven een auto huurt met betrekking tot de transfers waarvan u dan geen gebruik maakt. 

 

 

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

De wedstrijdleiding is in handen van Marian Beemster 

(foto links en NBB-gekwalificeerd). Gerjo Fernhout 

(foto rechts) is uw gastvrouw. Hebt u tijdens uw 

verblijf andere wensen, op- of aanmerkingen, Marian 

en Gerjo doen hun uiterste best u verder te helpen.  

Telefoonnummer begeleiding  

Marian +31 6 23405888, Gerjo +31 6 53920615 

 

Aankomst hotel tussen 13.00-13.30 uur 

Marian en Gerjo reizen met de groep mee. Bij aankomst in het hotel kunt 

u zich verzamelen bij hen, herkenbaar aan het (omhooghouden) van het 

BridgeTravelling-tafelblad. Tip. Wanneer het druk is bij de incheckbalie 

kunt u wellicht eerst in het restaurant/pizzeria de lunch gebruiken.  

 

Welkomstwoord BridgeTravelling aankomstdag 18.00 uur 

Op de aankomstdag heten Marian en Gerjo u welkom in de bridgezaal om 18.00 uur.  

 

Dagelijks vaste tijd voor vragen/wensen 18.00-18.30 uur 

Voor vragen/wensen kunt u dagelijks terecht bij uw gastvrouw Gerjo tussen 18.00-18.30 uur 

in de bridgezaal. Uiteraard kunt u in geval van nood telefonisch contact opnemen. 

 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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De toegang tot het privéstrand is inclusief  

strandbedjes, parasols, water en softdrinks 

 

Informatiebijeenkomst Corendon aankomstdag 

De informatiebijeenkomst vindt plaats op de aankomstdag aansluitend aan het 

welkomstwoord van BridgeTravelling. De reisleiding van Corendon informeert u over Sicilië en 

(gezamenlijk) te nemen excursies. Naast de excursie-info van de Corendon reisleiding kunt u 

bij uw gastvrouw Gerjo altijd terecht voor vragen hieromtrent.  

 

Maaltijden en snacks 

U verblijft in Hopps Hotel op basis van All Inclusive: ontbijt (07:30-10:00), lunch (12:30-14:00) 

en diner (19:00-21:30) allen in buffetvorm. Lunch en diner ook mogelijk in het Pizzeria à-la-

carterestaurant (12:30-14:00 & 19:00-21:30). Snacks van 16:00 tot 17:00 uur. Alle door het 

hotel geselecteerde lokale (non)alcoholische (vers tapbier, wijn, limoncello, gin, rum, water, 

frisdranken, koffie, thee) drankjes van 10:00 tot officieel 22.00 uur. Voor onze groep wordt 

een uitzondering gemaakt, de gratis drankjes lopen tot 23.00 uur. 

 

 

Bridgeschema en afmelden uiterlijk 18.30 uur 

We bridgen elke avond (eerste avond inloopbridge) tussen 20.00-23.30 uur. U bent niet 

verplicht elke avond mee te spelen. Wanneer u zich niet hebt afgemeld een half uur voor het 

diner gaan wij ervan uit dat u meespeelt. De keren dat een speler aanwezig is in een 

competitieronde geldt de volgende regel: van de acht competitieavonden tellen de beste zes 

mee.  

 

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

 
Wij verstrekken meesterpunten volgens geldende schaal. Na elke zitting kunt u de 

spelverdelingen inzien via de uitslagen. Hebt u uw NBB-nummer nog niet aan ons 

doorgegeven, dan graag uw nummer meenemen naar het hotel voor invoering in het systeem. 

 

Handdoekenservice 

Let op! Het hotel heeft geen handdoekenservice (geen badlakens voor aan het zwembad of 

strand). 

 

Aanmelden gezamenlijke excursie(s) maandag 28 mei  

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

een excursie; kunt u zich aanmelden bij de begeleiding op maandag 28 mei 2018 tussen  

18.00-18.30 uur in de bridgezaal. Bij voldoende belangstelling gaat de excursie door. Bij het 

boeken van de excursie dient u contant en het liefst gepast af te rekenen bij uw gastvrouw 

Gerjo.  

 

 

Reisverslag en foto’s 
 

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

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/ords/f?p=300:2010:16811304342921::NO:RP:P0_VER_ID_NBB:40015
http://bridgetravelling.com/reisverslagen/
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Sicilië is bekend om zijn Griekse overblijfselen van theaters en tempels, zijn prachtige 

stranden, de eenvoudige manier van eten/leven, 

 sterke familiebanden en wijngaarden 

 

Tot slot  

Nog een laatste tip. Noteer de telefoonnummers van onze begeleiding en het hotel. 

Marian +31 6 23405888, Gerjo +31 6 53920615, hotel +39 (0)923 933508. 

 

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

herinneringen. Tot 27 mei 2018. We hebben er veel zin in!   

 

Hartelijke groet, 

Marian Beemster en Gerjo Fernhout 

Begeleiding bridgereis Hopps Hotel, Sicilië – mei 2018. 

 

 

Een fijne bridgevakantie gewenst op Sicilië! 

 

BridgeTravelling 

Inge Kooijman 

info@bridgetravelling.nl 

www.bridgetravelling.nl 

T +31(0)624164168 

 

 

Ga naar pagina 7 voor de deelnemerslijst  

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

Deelnemers 

1/2 Cisca van Strien 

2/1 Hugo  Groenenboom 

3/4 Peter  Naarding 

4/3 Anneke  Naarding 

5/6 Jeannette   Leerkamp 

6/5 Petra   Wolff 

7/8 Peter  de Kruijff 

8/7 Mieke de Kruijff 

9/10 Rob  Mulder 

10/9 Riet  Sterken 

11/12 Paula  Verboom 

12/11 Wim van Berg 

13/14 Thijs van der  Plas 

14/13 Han van 't Wout 

15/16 Nel  van Dijk 

16/15 Elly  Olthof 

17/18 Lies  te Hofstee 

18/17 Hannie   Koolhaas 

19/20 Albert den Blanken 

20/19 Ria den Blanken-Nederend 
 

21/22 Ria   Werkhoven 

22/21 Bert  Janssen 

23/24 Piet  Bosma 

24/23 Joke van Dijk 

25/26 Cathy  de Looze 

26/25 Lilian van Dijk 

27/28 Wil  Lentz 

28/27 Emmy  Smits 

29/30 Gees   Jansze 

30/29 Annie van Reeuwijk 

31/32 Paul  Zwaan 

32/31 Mieke  Zwaan 

33 - reserve Marian  Beemster 

34 - reserve Gerjo  Fernhout 
 

 

  

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

