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Deze reis wordt in samenwerking met Corendon uitgevoerd  

 

Programma groepsreis 
Bridgereis Rhodos ● 6-17 oktober 2018 
Blue Horizon in Trianda, nabij stad Rhodos 

 
Naar de reispagina 

 

Locatie  
Blue Horizon 

Ferenikis - Beach Of Ialysos, Triánta 851 01, 
Griekenland 

bluehorizonhotel.gr 

+30 2241 093480 

 

Kantoor BridgeTravelling Nederland 

T. +31 (0)6 24164168 

 

 

 
Maak van alle reisbescheiden (vliegticket, hotelvoucher) 

 een uitdraai om mee te nemen 

Vluchtschema Corendon groepsreis 

 
• Heen zaterdag 6 oktober 2018 CND615 

o Vertrektijd Amsterdam 14:05, aankomsttijd Rhodos 19:15 (local tijd) 

 

• Terug woensdag 17 oktober 2018 CND316 

o Vertrektijd Rhodos 19:35, aankomsttijd Amsterdam 23:00 
 
 

Enkele gasten hebben afwijkende vluchtdata c.q. andere vliegmaatschappij/hotel.  
Kijk uw vliegticket/hotelvoucher goed na.  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-zon-zee-strand-rhodos-bridgereis-rhodos/
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Gratis handbagage max. 7 kg per persoon.  

Uw mee te nemen ruimbagage staat vermeld in onze factuur aan u 

 

 

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.  

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

 

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

 

Luchthavenassistentie 

Hebt u luchthavenassistentie aangevraagd dan dient u zich te melden bij 
                                                                                                     Corendon: vertrekhal 3, balie 30/31 

 

Aankomst luchthaven Rhodos 19:15, hotel ± 20:30 

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 20.30 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 uw diner gebruiken.  

 

Op Rhodos is het een uur later dan in Nederland 

 
 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. 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Herkenbaarheid begeleiding aankomst hotel 

Aangezien de begeleiding al eerder is ingevlogen wachten zij u op 

bij de balie van het hotel. Onze begeleiding kunt u herkennen aan 

de BridgeTravelling-cap.  

 

Controleer uw paspoortnaam (eerste voornaam, (meisjes)achternaam, 

geboortedatum en type kamer op uw reisbescheiden 

  

Begeleiding 

De wedstrijdbegeleiding is in handen van Jan en 

Jacqueline Kloos (NBB-gekwalificeerd). Jacqueline is ook 

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 of +31 (0)633766247 

                                                                                       Begeleiding vliegt een paar dagen eerder in 

 

Informatiebijeenkomst Corendon 7 oktober 10.30 uur 

De volgende dag zondag 7 oktober om 10.30 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.  

  

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

Jacqueline en Jan heten u op zondag 7 oktober aansluitend aan de informatiebijeenkomst van 

Corendon welkom in de bridgezaal.  

 

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

 

Excursies 

Wanneer u het leuk vindt mee te gaan op een excursie: Jacqueline inventariseert ter plekke 

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

rekent u af met de reisleiding van Corendon. 

 

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.  

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

klachtenformulier.  Jacqueline informeert u verder tijdens het welkomstwoord. 

 

 

Bridgeschema 

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

 

Zaterdag 6 oktober   : geen bridge vanwege de aankomsttijd hotel 

Zondag-dinsdag, 7-16 oktober : 20.00 uur competitiebridge 

Dinsdag 16 oktober   : prijsuitreiking rond 23.30 uur 

  

 

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

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. 

 

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 

 

Ligging hotel 

Het hotel aan zee ligt in een winkelstraat midden in het centrum van Lalyssos op korte 

loopafstand van leuke winkeltjes en restaurantjes. 

 

Shuttlebus 

Vooralsnog gaat er een shuttlebus vanuit hotel naar Rhodos Stad en terug tegen betaling. 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
http://www.steden.net/griekenland/rhodos-stad/
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Handoekenservice/ligbedden 

Strandlakens zijn gratis beschikbaar bij receptie. Ligbedden bij zwembad zijn gratis. 

 

Reisverslag en foto’s 

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

onze website. 

 

Tot slot  

Tip. Noteer of zet in uw mobiele telefoon de telefoonnummers van onze begeleiding en het 

hotel.  T. begeleiding +31 649772364 of +31 (0)633766247. T. hotel +30 2241 093480 

 

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

herinneringen.  

 

Tot zaterdag 6 oktober 2018. We hebben er veel zin in! 

Jan en Jacqueline Kloos,  

begeleiding Rhodos 6-17 oktober 2018. 

 

Met gastvrije groet,  

Inge Kooijman,  

eigenaar BridgeTravelling 

T +31 624164168 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl                                                                                                                            

Op pagina 7 vindt u 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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Plaatsnamen worden niet genoemd in het kader van de wet op de privacy 

Deelnemers bridgereis Rhodos 6-17 oktober 2018 

1/2 Ineke   Klijn 

2/1 Willem  Klijn 

3/24 Marianne  Kerkhof 

4/5 Corry  Koster 

5/4 Jack  Koster 

6/7 Marion  Merkx 

7/6 Jan  Maasdam 

8/9 Johan   Holtland 

9/8 Ina  Holtland 

10/11 Corrie van Ommeren 

11/10 Henny   Cassa 

12/13 Gerda  Kok-Aartsen 

13/12 Anneke  Huisman 

14/15 Gerrie  Kooyman-Tromp 

15/14 Everdina  Tromp 

16/17 Jan  van Zweden 

17/16 Sonja   Hoogenkamp 
 

18/19 Cees van Zweden 

19/18 Frederike  van de  Riet 

20/21 Joke  Worsteling 

21/20 Tine  Beets 

22/23 Marie   Schilder-de Wit 

23/22 Jaap  Schilder 

24/3 Elly  Oprel 

25/26 Toos  Regeer 

26/25 Elly  Diemers 

27/28 Hiske   Gerbrandy 

28/27 Arnold  Spin 

29/30 Adry   Janmaat-Uijtewaal 

30/29 Dieuwke  Ponsteen 

 Jaap en Annie vertrekken 16 oktober 

31/32 Jaap  Schreuder 

32/31 Annie  Schreuder-Kroon 

invaller Jan  Kloos 

invaller Jacqueline  Kloos 

geen bridger Ineke  Stolk 
 

 

  

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

