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Deze reis wordt in samenwerking met Corendon uitgevoerd  
 

 

Programma en mededelingen 12-daagse bridgereis 
Sicilië – Eloro Hotel te Lido di Noto 

Naar de reispagina 

 

Locatie  

Hotel Eloro, Contrada Pizzuta, 96017 

Marina di Noto SR, Italië 

V425+2R Lido di Noto, Syracuse, Italië 

T. +39 0931 812244 

Kantoor BridgeTravelling Nederland 

T. +31 (0)6 24164168 

 

Maak van alle reisbescheiden een uitdraai 
om mee te nemen 

  

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

 

Vluchtschema Corendon 12-daagse 

• Heen: donderdag 2 mei 2019: Amsterdam-Catania   15:50 CND193 
Corendon Duch Airlines – directe vlucht 

• Terug: maandag 13 mei 2019: Catania-Amsterdam   10:50 CND194 

Corendon Duch Airlines – directe vlucht 

Enkele gasten hebben een 8-daagse reis geboekt 

• Heen: donderdag 2 mei 2019: Amsterdam-Catania   15:50 CND193 
Corendon Duch Airlines – directe vlucht 

• Terug: donderdag 9 mei 2019: Catania-Amsterdam   20:00 CND194 

Corendon Duch Airlines – tussenstop Trapani 

 

Het is verstandig 3 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 onze factuur aan u. 

 
 

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.  

 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/
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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 en transfer naar hotel 

Om 19.00 uur komt u aan op Catania. Wanneer de koffer in uw bezit is loopt u naar de balie 

van Corendon. Na aanmelding wordt u naar de juiste bus verwezen. De reistijd naar het hotel 

bedraagt ongeveer 60 minuten.  

 

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 

 

Herkenbaarheid begeleiding aankomst hotel  

Marian en Gerjo zijn een paar dagen eerder ingevlogen om alle afspraken 

op juistheid na te gaan. Bij aankomst in het hotel kunt u zich verzamelen bij 

hen, herkenbaar aan de BridgeTravelling-cap. Zij informeren u verder over 

het inchecken en verwijzen u naar het restaurant voor het dinerbuffet. 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Op de aankomstdag verwijst onze begeleiding (Marian en Gerjo)  
u naar het restaurant voor het dinerbuffet 

Autohuur  

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

doen via Corendon vanwege de voordelige prijsstelling. Zie huurauto Corendon via de 

volgende link: Auto huren.  

 

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. 

 

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

klachtenformulier.  Gerjo informeert u verder tijdens het welkomstwoord.  

 

Informatiebijeenkomst Corendon  

De ochtend na de aankomstdag vindt de informatiebijeenkomst plaats van Corendon.  U 

wordt bij aankomst geïnformeerd over de tijd en locatie. De reisleiding van Corendon 

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

excursie-info van Corendon kunt u bij Gerjo terecht voor vragen hieromtrent.  

 

 

Welkomstwoord BridgeTravelling  

Aansluitend of vooraf aan de informatiebijeenkomst van Corendon, verwelkomen Marian en 

Gerjo u in de bridgeruimte. De tijd wordt aan u doorgegeven bij aankomst. 

 

 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
http://www.corendon.com/a/autohuur
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Internet/WiFi 

Roamingkosten voor mobiel dataverkeer (bellen, mobiel internet) zijn per 15 juni 2017 

afgeschaft in EU-landen. De kosten voor Wifi in het hotel voor uw tablet/laptop bedraagt € 2,- 

per dag per toestel. Let op. Hebt u hotspot/extra bundel in uw telefoonabonnement 

opgenomen en weet u niet hoe dit te activeren? Neem dan contact op met Gerjo (gastvrouw). 

Zij helpt u na de aankomstdag graag verder. Mogelijk dat u dan geen kosten hebt voor uw 

internetgebruik op uw laptop/tablet.  

 

Afwijkend Bridgeschema  

We bridgen elke dag (niet op de aankomstdag) om 17.45 uur en na het diner om 20.30 uur 

vanwege aanvang diner om 19.30 uur. 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 van Marian. Bij de bar kunt tot 24.00 uur terecht. 

 

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

 

 

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. 

  

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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Maaltijden 

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

ontbijt  07:00 – 09.30 uur, lunch 12:30 - 14:00 uur, snacks rond 16.30 uur in de lobby/bar, 

diner 19:30 - 21:00 uur. Let op! Aanvang tweede deel bridge om 20.30 uur. U kunt ook dineren 

in Pizzeria ‘La Masseria’ en terecht in het strandrestaurant (beiden weersafhankelijk).  

 

Wel/niet inbegrepen. Alle door het hotel geselecteerde lokale alcoholische (vers tapbier, wijn, 

limoncello, gin, rum) en alcoholvrije (water, frisdranken, koffie, thee) drankjes van 10.00 tot 

22.00 uur zijn inbegrepen. Tegen betaling: import drankjes, drankjes bij de Masseria bar en 

alles na 22.00 uur.  

 

Verlengen all inclusive concept 

Voor € 5,- per persoon per dag kunt u het all inclusive concept verlengen van 22.00 tot 24.00 

uur (alleen mogelijk voor het gehele verblijf). U rekent aan de balie van het hotel af. 

 

Tijdens siësta zwembad gesloten 

Tussen 12.30 en 16.00 uur wordt er siësta gehouden. Tussen deze tijden is het zwembad 

gesloten omdat er dan geen toezicht is. Op het strand kun je ook gratis gebruikmaken van de 

ligbedden en parasols, alleen de eerste 2 rijen zijn tegen betaling.  

 

 

  

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

LET OP: het hotel kent geen handdoekenservice (badlakens voor aan het zwembad of strand).  

 

Aanmelden excursie(s)  

Gerjo vertelt u tijdens het welkomstwoord welke excursies mogelijk zijn en welke we 

eventueel gezamenlijk kunnen gaan maken. Excursies worden (voor eigen rekening) geboekt 

in het hotel bij de reisleiding van Corendon.  

 

Vragen/wensen  

Voor vragen/wensen kunt u dagelijks terecht bij uw gastvrouw Gerjo tussen 17.00-17.30 uur 

in de bridgezaal. Uiteraard kunt u ook tussentijds Gerjo aanhouden of telefonisch contact 

opnemen voor vragen/wensen. Gerjo +31 653 920 615 

 

Reisverslag en foto’s 
 

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

 

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

  

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

TIP. Noteer of zet in uw mobiele telefoon de telefoonnummers van: 

 

Marian , wedstrijdbegeleiding +31 623 405 888 

Gerjo, gastvrouw   +31 653 920 615 

Hotel Eloro    +39 (0)93 181 2244 

 

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

herinneringen. Tot donderdag 2 mei 2019. We hebben er veel zin in!   

 

Hartelijke groet, 

Marian Beemster, Gerjo Fernhout 

Begeleiding bridgereis Hotel Eloro, Sicilië – mei 2019.  

 
Met gastvrije groet, 

BridgeTravelling 

Inge Kooijman, eigenaar  

info@bridgetravelling.nl 

www.bridgetravelling.nl 

T +31(0)624164168 

 

Zie pagina 9 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 Corrie van Ommeren 

2/1 Henny   Cassa 

3/5 Anneke  Huisman 

4/6 Elly  Oprel 

5/3 Gerda  Kok-Aartsen 

6/4 Gerrie  Kooyman-Tromp 

7/8 Everdina  Tromp 

8/7 Erna van Oosterhout-Leisink 

9/10 Jan  Coolen 

10/9 Marjan  Coolen 

11/12 Henk   Veulings 

12/11 Riky  Veulings Kroes 

13/14 Henk   Boelens 

14/13 Haddy  Meijer 

15 Marjo  Derks 

16 Gert   Rietveld 

17 Marian   Rietveld 

18/19 Jan  van Gorsel 

19/18 Corrie van Gorsel 

20/21 Joke  Janssen 

21/20 Nannie 
van 
de Vorst 

 

22 Trudi  Wierenga  

23/24 Joke  Kok  

24/23 Hannie   Brands  

25 Jeanny van  Lier  

26/29 Govert  Rijnders  

27/28 Edie van Os  

28/27 Iliana  de Vries  

29/26 Rita  Hasselbach 

30/31 Paula   Vijgenboom 

31/30 Liesbeth  Horst  

32/33 Carla  van der Goes  

33/32 Ria  Lubbe  

34/35 Rita van Vugt  

35/34 Nannie  Pesch  

36/37 Joyce   Pondaag  

37/38 Theo van Breevoort  

38 Gerrit  Tijsen  

39/40 Wim  van Tonkelaar* 

40/39 Agnes   Detillon *  

41 Gertrud  Felius *  

42 Gerjo  Fernhout  

43/22 Jeanne   Bauermann ** 

Invaller Marian  Beemster   

 

*     8-daagse 2-9 mei 2019 – do-do 

**   8-daagse only bridge 6-13 mei 2019 – ma-ma  

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

