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Programma en mededelingen 
8-/15-daagse Bridgereis Sicilië - Hopps Hotel te Mazara del Vallo 
 

1e week: 9-16 september 2018 /  2e week 16-23 september 2018 
 

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.  

 

TIP: neem ook een kopie van uw paspoort mee in geval van verlies origineel. 
 

 

Vluchtschema Corendon, onder voorbehoud van wijzigingen 

• Heen: zondag 9 september 2018: Amsterdam-Trapani     15:00 CND711  

Corendon Duch Airl (via Sardinië) 

• Terug: zondag 16 september 2018: Trapani-Amsterdam   20:10 CND712  

Corendon Duch Airl (rechtstreeks) 
 

• Heen: zondag 16 september 2018: Amsterdam-Trapani  15:00 CND711 

Corendon Duch Airl (via Sardinië) 

• Terug: zondag 23 september 2018: Trapani-Amsterdam  20:10 CND712  

• Corendon Duch Airl (rechtstreeks) 

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/
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Wij adviseren u 2 ½ uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn. Vanaf de dag voor 

vertrek kunt u via de website   Vertrektijden Schiphol   het actuele vluchtschema checken. 

 
Gratis handbagage max. 7 kg per persoon.  

Uw mee te nemen ruimbagage staat vermeld in de factuur. 
 

Online stoelen reserveren - online inchecken  

Helaas is het NIET meer mogelijk online stoelen te reserveren en online in te checken. Dit 

vanwege een groepsreservering en de wet op de privacy hieromtrent.  U kunt alleen, mits 

beschikbaar, stoelen reserveren op de luchthaven. Corendon, vertrekhal 3, balie 30/31.  

→ Bij uitzondering, een ernstig geval, lukt het ons vooraf een stoel te reserveren.  

 

Controleer goed uw paspoortnaam (eerste voornaam, 
 (meisjes)achternaam en geboortedatum) op uw reisbescheiden. 

 

Luchthavenassistentie 

Hebt u luchthavenassistentie aangevraagd dan dient u zich te melden bij 

Corendon: vertrekhal 3, balie 30/31. 

Aankomst Luchthaven Trapani 19.50 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.  

 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/
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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 dan 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 van maakt. 

 

Begeleiding 

De wedstrijdbegeleiding - op deze locatie voor de tweede keer - is in 

handen van Anneloes Dijk en Leo Vrielink (NBB-gekwalificeerd). 

Anneloes is ook gastvrouw. Heeft u tijdens uw verblijf andere wensen, 

op- of aanmerkingen, Anneloes en Leo doen hun uiterste best u verder 

te helpen.  

Telefoonnummer Anneloes: +31 (0) 655326345 

 

Aankomst hotel 9 en 16 september ± 21.30 uur 

Anneloes en Leo reizen met de groep mee op 9 september 2018 en terug 

op 23 september 2018. 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 

maaltijd gebruiken.  

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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Klachten over het hotel dienen ter plekke te worden ingediend via een Corendon 

klachtenformulier.  Anneloes informeert u verder tijdens het welkomstwoord. 

 

Informatiebijeenkomst Corendon volgende ochtend 10.00 uur 

De informatiebijeenkomst vindt de volgende dag (maandag 10 en 17 september 2018) om 

10.00 uur plaats in de hal/ lounge naast de receptie van het hotel. De reisleiding van Corendon 

informeert u over Sicilië en de eventueel gezamenlijk te ondernemen excursies. Naast de 

excursie-info van Corendon kunt u bij Anneloes en Leo terecht voor vragen hieromtrent.  

 

Welkomstwoord BridgeTravelling volgende ochtend om 11.00 uur 

Aansluitend aan de informatiebijeenkomst van Corendon, verwelkomen Anneloes en Leo u in 

de bridgeruimte, verderop in de hal, op maandag 10 en 17 september 2018 om 11.00 uur.  

 

Clinics Enri Leufkens 

Na het welkomstwoord informeert Enri Leufkens u over de clinicdagen en -tijden.  

 

Telefoonnummer Anneloes (gastvrouw):  +31 (0)6 - 5532 6345 

Voor vragen/wensen kunt u altijd terecht bij uw gastvrouw Anneloes. Noteer haar 

telefoonnummer in uw mobiele telefoon. In geval van nood kunt u ’s nachts, 24-uurs service, 

altijd bij de receptie van het hotel terecht. Noteer dit nummer ook: +39 (0)923 933508 

 

De toegang tot het privéstrand is gratis  

incl. strandbedjes, parasols, water en softdrinks. 

  

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

U verblijft in Hopps Hotel op basis van all inclusive, in buffetvorm:   

ontbijt  07:30 - 10:00 uur, lunch 12:30 - 14:00 uur, diner  19:00 - 21:30 uur. Let op! Aanvang 

bridge om 20.00 uur. 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 zijn verkrijgbaar van 10:00 tot 22.00 uur.  

 

Verlengen all inclusive concept 

Vanaf zomer 2018 kunt u voor € 5,- per persoon per dag ter plaatse het all inclusive concept 

verlengen van 22.00 tot 24.00 uur (alleen mogelijk voor het gehele verblijf). 

 

Bridgeschema en afmelden  

We bridgen elke avond tussen ca. 20.00 - 23.30 uur. U bent niet verplicht elke avond mee te 

spelen. Graag horen wij tijdig wanneer u andere plannen hebt. Bij uw afwezigheid geldt de 

volgende regel: er zijn zes competitieavonden per week waarvan u er twee mag missen zonder 

dat dit invloed heeft op de competitiestand.  

 

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 kent geen handdoekenservice (badlakens voor aan het zwembad of strand). 

Anneloes en Leo weten waar handdoeken te koop zijn in het centrum van Mazara. 

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
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    Op Sicilië is het gebruikelijk dat u vuile handdoeken 

 in de wasbak legt (niet op de grond). 
 

Aanmelden excursie(s)  

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

mee te gaan met een excursie wilt u dit dan ook melden bij Anneloes en Leo. Excursies kunnen 

worden geboekt bij de Corendon reisleiding bij hun standje in de hal naast het restaurant. Bij 

voldoende belangstelling gaan excursies door. 

Tussen 13.00-17.00 uur en zondags zijn de winkels gesloten.  

Reisverslag en foto’s 
 

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

 

Tot slot  

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

herinneringen. Tot 9 of 16 september 2018. We hebben er veel zin in!   

 

Hartelijke groet, 
Anneloes Dijk en Leo Vrielink - +31 (0) 655326345 
Begeleiding bridgereis Hopps Hotel, Sicilië - september 2018.  

 
BridgeTravelling 

Inge Kooijman, eigenaar  

info@bridgetravelling.nl 

www.bridgetravelling.nl 
T +31(0)624164168 
 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
http://bridgetravelling.com/reisverslagen/
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 1e week, 9-16 september 2018 

 
 

1/2 Jaap  Bult 

2/1 Carla  Pijnappel 

3/4 Anneke v.d Velde 

4/3 Renée  Mulder 

5/6 Dick  Vlaar 

6/5 Ellen  Sneeboer 

7/8 Ids van der Spoel 

8/7 Carolien de Bel 

9/22 Geert   Duinkerken 

10 Ine de Vrught 

11 Rita van Vugt 

12/13 Annemarie  van Bommel 

13/12 Rob   Stoopman 

14/15 Lia  Willemse 

15/14 Bob  Willemse 

16/20 Oda  Leufkens 

17/21 Dana   Bosnjakovic 

18/19 Nel van der Marel 
 

19/18 Jeannette  Polderman-de Koning 

20/16 Hans  Fock 

21/17 Anneloes  Dijk 

22/9 Leo  Vrielink 

 Enri  Leufkens 

vanaf 14 september   

23/24 Hans van Wijngaarden 

24/23 Elly van Wijngaarden 
 

 

 

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

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

Deelnemers 2e week, 16-23 september 2018 

 

1/2 Rita  Lankhorst 

2/1 Lammy  van Echten 

3/4 Annemiek  Dekkers 

4/3 Jos de Wit 

5/6 Rob  Hemmes 

6/5 Lianne  Hemmes 

7/8 Meta  Bührman-Baaij 

8/7 Tanja  Rueck 

9/10 Gea  Weeren 

10/9 Neeltje  Goossens 

11/12 Lia  Willemse 

12/11 Bob  Willemse 
 

13/17 Oda  Leufkens 

14/22/23 Dana   Bosnjakovic 

15/16 Nel van der Marel 

16/15 Jeannette  Polderman-de Koning 

17/13 Hans  Fock 

18/19 Hans van Wijngaarden 

19/18 Elly van Wijngaarden 

20/21 Ineke den Hoed 

21/20 Renee  van Engelen 

22/14 Anneloes  Dijk 

23/14 Leo  Vrielink 

 Enri  Leufkens 
 

 

 

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

