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Deze reis wordt in samenwerking met Corendon uitgevoerd  

 
Programma 14-daagse Bridgereis Curaçao All Inclusive 

29 januari – 10 februari 2019 
Naar de reispagina 

 

Locatie 

Kunuku Aqua Resort (klik op de afbeelding) 

Weg Naar Street, Sint Willibrordus, Curaçao 

6X4G+VJ Daniel, Curaçao 

kunukuresort.com 

T. +599 9 864 4455 

Kantoor BridgeTravelling (BT) Nederland 

T. +31 (0)6 24164168 

 

 

Maak van alle reisbescheiden (vliegticket, hotelvoucher) een uitdraai om mee te nemen 

 

Vluchtschema KLM   

 

• Dinsdag 29-01-2019 KL735  

o Vertrektijd Amsterdam 13:05 

▪ vertrekhal 2, check-in balie 9-16 

o Aankomsttijd Curacao 17:55  

• ED-kaart online invullen om sneller door de douane te gaan. Klik op: ED-kaart 

 

• Zondag 10-02-2019 KLM 

o Vertrektijd Curacao 19:55/ Aankomst Amsterdam 11-02-2018: 09:55 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-zon-zee-strand-curacao-bridgereis-curacao-februari-2018/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-zon-zee-strand-curacao-bridgereis-curacao-februari-2018/
https://edcardcuracao.com/
https://www.google.nl/maps/place/Kunuku+Aqua+Resort/@6.8113618,-83.8935677,5.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e849baf757fcce5:0x9d464734e15b8422!8m2!3d12.2079404!4d-69.0387214?hl=nl&authuser=0
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Let op! Sommige gasten hebben afwijkende reisdagen (zie deelnemerslijst pagina 7/8) 

 

Wij adviseren u 2 1/2 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. 12 kg per persoon 

Uw mee te nemen ruimbagage bedraagt max. 23 kg per persoon 

 

 

Online stoelen reserveren - Online inchecken  

U kunt via de KLM-boekingscode uw stoel reserveren en/of online inchecken. Uw boekingscode hebt 

u al van ons ontvangen via de e-mail. 

 

Luchthavenassistentie 

Hebt u luchthavenassistentie aangevraagd dan dient u zich te melden bij 

                                                                                                  KLM: vertrekhal 2, check-in balie 9-16 

 

Bij aankomst luchthaven (17:55) meldt u zich bij de balie Corendon 

Op de luchthaven van Curaçao meldt u zich bij de balie van Corendon. Zij verwijzen u naar de 

juiste bus. De reistijd naar het hotel duurt ongeveer een half uurtje.  

 

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

geboortedatum en type kamer op uw reisbescheiden 

Huurauto 

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

waarvan u dan geen gebruik maakt. 

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

 

Begeleiding 

De begeleiding is in handen van Anja van Praat (links) en Tanja 

Rueck (rechts) beiden NBB-gekwalificeerd. Anja heeft de rol 

van wedstrijdleider en Tanja de rol van gastvrouw. Hebt u 

tijdens uw verblijf (andere) wensen, op- of aanmerkingen, 

Anja en Tanja doen hun uiterste best u verder te helpen.  

 

Telefoon Anja: +31614 667020. Telefoon Tanja: +31682 003847  

 

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.  

 

 

Wilt u niet op de foto? Meld dit aan de begeleiding van BridgeTravelling 

 

 

Parkindeling waar wat te vinden 

Onze groep verblijft hoofdzakelijk in de gebouwen O en P. Klik op: Plattegrond   

 

Op Kunuku Aqua Resort is de netspanning overal 220-230 Volt  

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

Bankpas activeren voor Curaçao: klik op werelddekking 

Betalen op Curaçao doe je met de Antilliaanse Gulden, afgekort als ANG of NAF 

(= Nederlands Antilliaanse Florijn). Het is niet mogelijk voorafgaand al wat Antilliaanse 

Guldens te regelen bij een bank omdat geen Antilliaanse Guldens voorradig zijn. Op de 

luchthaven Curaçao (buiten) zijn pinautomaten aanwezig. De dichtstbijzijnde pinautomaat 

nabij het hotel is in Tera Kora, 3 km van het resort gelegen. 

 

Bescherming tegen muggen 

Op Curaçao zijn er altijd muggen, dit hoort eenmaal bij het klimaat. Wij adviseren u met klem 

een spray, crème, roller of een gel mee te nemen om uzelf te beschermen. Bekijk de 

verpakking hoeveel % deet het bevat. Voor een goede bescherming is 30% voldoende. Alles 

boven de 50% voegt geen waarde toe. 

 

Excursie(s) 

Mocht u met een excursie mee willen dan wordt er gekeken of er meerdere personen van de 

groep tegelijk willen op een dag. Wel zo gezellig om met elkaar op pad te gaan.  

Tanja komt hierop terug tijdens het welkomstwoord van BT. Vervoers- en entreegelden zijn 

voor eigen rekening en u rekent af met de reisleiding van Corendon. 

 

Informatiebijeenkomst Corendon  

De volgende ochtend – woensdag 30 januari 2019 - staat de informatiebijeenkomst van 

Corendon gepland op het terras naast het restaurant (zie Plattegrond).  Bij aankomst 

informeert Tanja u hoe laat we worden verwacht. Naast de excursie-info van de Corendon 

reisleiding kunt u bij onze gastvrouw altijd terecht voor vragen hieromtrent.  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://www.mytravelplanner.nl/bankpas-activeren-curacao/
file:///C:/Users/Asus/Dropbox/AA-Bridgetravelling%20nieuw/AA-Reserveringen/Reserveringen%202019/Curacao/parkindeling.pdf
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Welkomstwoord BridgeTravelling  

De volgende dag - woensdag 30 januari 2019 – vindt ook het welkomstwoord plaats in de 

bridgezaal aansluitend aan de informatiebijeenkomst van Corendon. De bridgezaal ligt tussen 

de gebouwen M en N (zie Plattegrond).  

 

Diner  

Het dinerbuffet vindt dagelijks plaats vanaf 18.00 uur. In het restaurant (zie Plattegrond).  

 

Bridgeschema, afmelden, locals 

We bridgen elke avond tussen 19.30 - 23.30 uur. De bridgezaal ligt tussen de gebouwen M en 

N (zie Plattegrond). U bent niet verplicht elke avond mee te spelen. Graag horen wij tijdig 

wanneer u andere plannen hebt. Het aantal keer dat u mag/ kan laten vervallen hoort u op de 

eerste competitieavond. Vanwege de groepsgrootte is het praktisch niet haalbaar met de 

locals te spelen. 

 

In overleg kan er afgeweken worden van het bridgeschema  
bijvoorbeeld wanneer veel gasten op een dag dezelfde (lange) dagexcursie boeken. 

 

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. 

 

Klachten over het hotel dienen ter plekke te worden ingediend via een Corendon 
klachtenformulier.  Tanja informeert u verder tijdens het welkomstwoord 

 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
file:///C:/Users/Asus/Dropbox/AA-Bridgetravelling%20nieuw/AA-Reserveringen/Reserveringen%202019/Curacao/parkindeling.pdf
file:///C:/Users/Asus/Dropbox/AA-Bridgetravelling%20nieuw/AA-Reserveringen/Reserveringen%202019/Curacao/parkindeling.pdf
file:///C:/Users/Asus/Dropbox/AA-Bridgetravelling%20nieuw/AA-Reserveringen/Reserveringen%202019/Curacao/parkindeling.pdf
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Reisverslag en foto’s 

Uw bridgereis kunt u vanaf 30 januari 2019 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan de website van BridgeTravelling. 

 

Tot slot 

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

hotel. Anja: +31614 667020, Tanja: +31682 003847. Hotel: +599 9 864 4455. 

 

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

herinneringen. Tot 29 januari 2019.  We hebben er veel zin in! 

 

Hartelijke groet, 

Anja van Praat, Tanja Rueck 

Begeleiding bridgereis Curacao, januari 2019 

 

Met gastvrije groet,  

Inge Kooijman,  

eigenaar BridgeTravelling 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T +31 624 16 41 68 

 

Op pagina 7/8 staat de deelnemerslijst.  

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

  

aankomst 25 jan.     

vertrek 10 feb.     

 1/2 Rob van den Haak 

 2/1 Nienke  Hensen 

aankomst 26 jan.     

vertrek 10 feb.     

 reserve Anja van Praat 

 3 Tanja  Rueck 

aankomst 29 jan.     

vertrek 10 feb.     

 4/5 Ad van de Pol 

 5/4 Tiny  Beentjes 

 6/7 Ad de Kruijf 

 7/6 Mannie de Kruijf 

 8/9 Hans  Pragt 

 9/10 Tineke  Pragt-Neurink 

 11/12 Rita  Masoni 

 12/11 Betty  Blumenthal 

 13/14 Derk   Koekoek 

 14/13 Anje   Korringa 

 15/16 Maarten  Hooijmeijer 

 16/15 Corry  Dietvorst 

 17/18 Marianne   Beerman 

 18/17 Petra  Grinwis  
 

aankomst 29 jan.     

vertrek 10 feb.     

 19/20 Pieter  Zwetsloot 

 20/19 Hella  Zwetsloot-Michielsen 

 21/22 Ed  Visscher 

 22/21 Elly  Visscher 

 23/24 Jan  Vissers 

 24/23 Marianne   Gietman 

 25/26 Hennie   Smit 

 26/25 Arno  Eveleens  

 27 Joop  Bode 

 28 Ria  Bode 

 29 Tonny van der Velden 

 

geen 
bridger Ida   Mullenders 

 30/31 Jaap den Breejen 

 31/30 Pien van der Breejen 

 32/33 Astrid van Uhm 

 33/32 Jennie  Vos 

 34/35 Anna  Lommert 

 35/34 Vera van Bruggen 

 36/37 Henk  Lansbergen 

 37/36 Toos  Lansbergen 
 

 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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aankomst 29 jan.     

vertrek 10 feb.     

 38/39 Gerard   Kerkhof 

 39/38 Nardy  Kerkhof 

 40/41 Stien  Hendriks 

 41/40 Marri  Hendriks 

aankomst 29 jan.     

vertrek 11 feb.     

 42/43 Jan  van den Berg van Saparoea 

 43/42 Bernarda  Vlierhaar 

aankomst 29 jan.     

vertrek 13 feb.     

 44/45 Ineke  Klijn 

 45/44 Willem  Klijn 

aankomst 29 jan.     

vertrek 17 feb.     

 46/47 Dick  Verbeek 

 47/46 Edith  Verbeek 
 

 

 

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

