
 
 

Bridgereis Turkije 12-21 mei 2019 – zo-di  Pagina 1|7 
 
BridgeTravelling – www.bridgetravelling.nl  / e-mail  info@bridgetravelling.nl  

 

Deze reis wordt in samenwerking met Corendon uitgevoerd  

 

Programma en mededelingen 10-daagse bridgereis Turkije 

Zondag 12 mei 2019 tot en met dinsdag 21 mei 2019 
Emel Pension 

Naar de reispagina 
Klik op de afbeelding 

 

Locatie  
Emel Pension – Güzelçamlı Mahallesi, Atatürk Mahallesi. Zeus 

Caddesi.sıla Sokak.no: 22 Güzelçamlı Kuşadası, 09460 

Kuşadası/Aydın, Turkije. T +90 256 646 13 98 

 

Kantoor BridgeTravelling Nederland 

T. +31 (0)6 24164168 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgevakanties-zon-zee-strand-bridgereis-turkije-op-idyllische-locatie/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgevakanties-zon-zee-strand-bridgereis-turkije-op-idyllische-locatie/
https://www.google.nl/maps/place/Emel+Pension/@39.1196055,33.1957586,5z/data=!4m16!1m8!3m7!1s0x14bea0fd6fb305c9:0xb94b7b585d647969!2sEmel+Pension!5m1!1s2018-07-27!8m2!3d37.711987!4d27.219668!3m6!1s0x14bea0fd6fb305c9:0xb94b7b585d647969!5m1!1s2018-07-27!8m2!3d37.711987!4d27.219668?hl=nl&authuser=0
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Maak van alle reisbescheiden (vliegticket, hotelvoucher)  
een uitdraai om mee te nemen 

 

Vluchtschema  

 
• Heenvlucht Amsterdam-Izmir zondag 12 mei 2019 

o Sunexpress XQ 945 - 19:50 - 00:20 (directe vlucht) 

 

• Terugvlucht Izmir-Amsterdam dinsdag 21 mei 2019 
o Pegasus PC 5297 - 11:10 - 13:55 (directe vlucht) 

 

Gratis handbagage max. 7 kg per persoon.  

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

 

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. 

 

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.  Sunexpress vertrekt vanuit 

vertrekhal 3. Waar de balie zich bevindt wordt 24 uur voor vertrek aangegeven op de website 

van Schiphol.  

 

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

 

 

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

Hebt u luchthavenassistentie aangevraagd dan dient u zich te melden bij                                                                                                      

Sunexpress, vertrekhal 3.  Waar de balie zich bevindt wordt 24 uur voor vertrek aangegeven 

op de website van Schiphol.  

 

Aankomst luchthaven en transfer naar hotel 

Om 00:20 komt u aan op Izmir. Wanneer de koffer in uw bezit is meldt u zich bij de reisleiding 

van Corendon/balie van Corendon. Zij verwijzen u naar de bus. De transfer naar het pension 

duurt ongeveer 1,5 uur. 

In Turkije 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. 
 
 

Begeleiding 

De begeleiding is in handen van Arnold Spin en 

Jacquelien Kloos, beiden NBB-gekwalificeerd. Hebt u 

tijdens uw verblijf (andere) wensen, op- of 

aanmerkingen? Arnold en Jacqueline doen hun uiterste 

best u verder te helpen.  

 

 

                                                                                      
 

 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/
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Informatiebijeenkomst Emel Pension 

De informatiebijeenkomst van Emel Pension vindt plaats op maandag 13 mei 2019 na het 

ontbijt.  Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere informatie gegeven over de  

excursiemogelijkheden. Excursies worden geboekt voor eigen rekening. 

 

Welkomstwoord BridgeTravelling 

Jacqueline en Arnold heten u op 13 mei om 19.45 uur officieel welkom in de bridgeruimte. 

 

Aanvang ontbijt en diner  

Er zijn geen ontbijttijden. Wel zo fijn als je op vakantie bent, aldus Emel Pension. De cultuur in 

Emel Pension is vrijheid blijheid. Vanwege onze bridgeavonden gaan we wel om 18.00 uur aan 

tafel voor het diner.  

 

Bridgeschema  

We bridgen elke avond vanaf 19.45 uur. U bent niet verplicht alle avonden 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 Arnold of Jacqueline. 

 

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

 

 

 

 

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

NBB-systeem. 

Het meenemen van waterschoentjes is aan te bevelen 

 

Markt 

Op dinsdag is er de wekelijkse markt die totaal niet toeristisch is. Er zijn oude ambachten te 

zien, zoals zadelmakers, vilt-ateliers en kopervertinners. Een echte aanrader! 

 

Reisverslag en foto’s 

Uw bridgereis kunt u vanaf 13 mei volgen via de link Reisverslagen in de menubalk bovenaan 

onze website. 

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

 

Tot slot  

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

 

Arnold     +31 612 613 454 

Jacqueline    +31 633 766 247 

Emel Pension    +90 256 646 1398 

 

Internet/WiFi is gratis in het pension 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
http://bridgetravelling.com/reisverslagen/
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Let op roaming wanneer u een internetbundel hebt! Turkije is geen EU-land. Zet daarom uw 

roaming uit, zo voorkomt u extra kosten. 

 

Wij maken er gezellige dagen van en wensen u veel plezier en mooie herinneringen.  

Tot zondag 12 mei 2019. We hebben er veel zin in!   

 

Arnold Spin, Jacqueline Kloos 

Begeleiding bridgereis Emel Pension, Turkije  

 

 

Met gastvrije groet,  

Inge Kooijman,  

eigenaar BridgeTravelling 

T +31 624 164 168 

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://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 Bridge 

1 Anna  Wilschut 

2/4 Hiske   Gerbrandy 

3/6 Denise   Schwirtz 

4/2 Hannie van Dijk 

5/7 Joop  Fatels 

6/3 Annelies  Rotte 

7/5 Gerrite  Boontje 

8/9 Els  Hamer 

9/8 Annemiek van den Koppel 

10/11 Aaltje de Gooijer 

11/10 Win de Gooijer 

12/13 Hans  Pragt 

13/12 Tineke  Pragt-Neurink 

14 Anna  Damsma 

15/16 Karin  van der  Heijden 

16/15 Marion  Savenije 

17 Frank   Temmink 

18/19 Erik  Krikke 

19/18 Josine van de  Voort 

20/21 Elly  Schippers 

21/20 Ellen  Hertoghs 
 

22/23 Ids van der Spoel 

23/22 Carolien de Bel 

24/25 Zohre   Abdiliayee 

25/24 Rietje  van Wincoop 

26/27 Bert   Prins 

27/26 Marieke   Beekhuizen 

28/29 Guus de Haan 

29/28 Marlies de Haan 

30/31 Hanneke   Sterk 

31/30 Nellie   Tessel 

32 Dorrit   Wajer 

33/34 Ria  Maas 

34/33 Hanny   Rijkhoek 

35/36 Nel  van Dijk 

36/35 Elly  Olthof 

reserve Jacqueline  Kloos 

reserve Arnold  Spin 
 

 

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

