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Deze reis wordt in samenwerking met Corendon uitgevoerd onder 
reserveringsnummer 7622496  

 
Programma 12-daagse Bridgereis Mallorca 5-16 oktober 2019 

Fergus Club Europa, Paguera 

 
Gasten met afwijkende reisdagen c.q. luchthaven; zie uw vliegticket en hotelvoucher 

Naar de reispagina 

 
 

Locatie 

Fergus Club Europa, Paguera  

Carrer Savina, 16, 07160 Paguera (Mallorca), 

Illes Balears, Spanje – T +34 971 68 53 35 

 

Kantoor BridgeTravelling (BT) Nederland 

T. +31 (0)6 24164168 

 

 

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

 

Vluchtschema Corendon vertrek Amsterdam   
 

• Zaterdag 5-10-2019 CND611 

o Vertrektijd Amsterdam 07:00 / Aankomsttijd Palma de Mallorca 09:35  

• Woensdag 16-10-2019 HV6602 

o Vertrektijd Palma de Mallorca 16:20 / Aankomst Amsterdam 18:50 

 

Controleer de dag voor vertrek via de website Vertrektijden Schiphol het actuele vluchtschema 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-bridgevakantie-bridgen-majorca-mallorca-spanje-zon-bridgereis-mallorca-all-inclusive/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-bridgevakantie-bridgen-majorca-mallorca-spanje-zon-bridgereis-mallorca-all-inclusive/
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/
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Gratis handbagage Corendon max. 8 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 27, 30 of 31.  

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

 

Luchthavenassistentie 

Hebt u luchthavenassistentie aangevraagd dan dient u zich 3 uur voor vertrek te melden bij 

                                                                                           Corendon: vertrekhal 3, balie 27, 30 of 31 

 

Transfers Corendon / transfers eigen vlucht  

 

Aankomst Amsterdam-Palma: 09:35, hotel ± 11:15 

Op de luchthaven van Palma De Mallorca staat de reisleiding van Corendon voor onze groep 

klaar, zij verwijzen u naar de juiste bus. De reistijd naar het hotel duurt ongeveer een klein 

uurtje. Rond 11:15 uur verwachten we uw aankomst in het hotel.  

 

Vluchten Corendon met vertrek Eindhoven of eigen vlucht 

Op uw vliegticket staan alle gegevens. Vliegt u vanaf Eindhoven met Corendon zijn de 

transfers inclusief. Hebt u zelf uw vlucht geboekt dient u voor uw eigen transfer te zorgen.  

 

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

Vanwege een groepsreservering verloopt het inchecken in de regel traag. Een idee is om aan 

de plaza eerst koffie/thee te drinken tot de drukte bij de receptie is afgenomen. 

 

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. 

 

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

 

Begeleiding 

De begeleiding is in handen van Anja Bakker 

(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 

 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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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. Let op. Tanja zorgt ervoor dat u bij aankomst een 

gouden bandje krijgt. Met dit bandje hebt u zowel exclusief toegang tot 

een ontbijtruimte/restaurant aan het terras/plaza als tot een zwembad 

met bar waar u overdag drankjes en maaltijden/snacks kunt krijgen.  

 

Parkindeling waar wat te vinden 

Bij de receptie kunt u een plattegrond van het hotel vinden. De bridgeruimte ligt tegenover 

het restaurant aan het terras/plaza. Een andere ontbijtruimte en het restaurant voor de diners 

liggen op de 1e verdieping van het gebouw aan de plaza. Op de begane grond vindt u de bar 

van het hotel. Een lift is aanwezig. 

 

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

 

 

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 is gratis. 

 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Aanvang diner 18.00 uur 

Vanwege de dagelijkse bridgeavonden die om 19.30 uur beginnen adviseren wij u om 18.00 

uur te gaan dineren. U hebt dan ruim de tijd te genieten van de gevarieerde keuken.  

 

Welkomstwoord BridgeTravelling  

Anja en Tanja heten u op de aankomstdag op zaterdag 5 oktober om 19.30 uur officieel 

welkom in de bridgezaal. 

 

Bridgeschema  

Op zaterdag 5 oktober starten we na het welkomstwoord (19.30 uur) de competitie. We 

spelen alle avonden (inloop 19.30 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 Anja.  

 

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. 

 

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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Informatiebijeenkomst Corendon 

De volgende dag – zondag 6 oktober – vindt de informatiebijeenkomst plaats om 10.30 uur in 

de bar van het hotel. De hostess van Corendon, Sonja, vertelt u wat het eiland Mallorca te 

bieden heeft. 

 

Aanmelden excursie(s)  

Tanja vertelt u tijdens het welkomstwoord welke excursies met de groep mogelijk zijn. 

Excursies worden geboekt en betaald (voor eigen rekening) in het hotel bij de reisleiding van 

Corendon tenzij anders aangegeven.  

 

Onze begeleiding Mallorca  

Onze begeleiding, Anja en Tanja, hebben al vele malen de reis Mallorca begeleid. Zij kennen 

nagenoeg alle ins en outs van het hotel en kunnen u goed informeren over zowel de gemaakte 

excursies tijdens vorige verblijven als over komend verblijf.  Hebt u vragen/opmerkingen? 

Schroom niet hen aan te spreken.  

 

Reisverslag en foto’s 

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

bovenaan onze 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 telefoon de telefoonnummers van onze begeleiding en het hotel.  

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

Hotel +34 971 68 53 35.  

 

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

herinneringen. Tot oktober 2019.  We hebben er veel zin in! 

 

Hartelijke groet, 

Anja Bakker, Tanja Rueck 

Begeleiding bridgereis Fergus Club Europa, Paguera – oktober 2019 

 

 

 

Met gastvrije groet,  

Inge Kooijman,  

eigenaar BridgeTravelling 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl 

T +31 624 16 41 68 

 

Op pagina 8 staat 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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Deelnemers (plaatsnamen worden niet genoemd in het kader van de wet op de privacy)  

  

    verblijfsduur 

1/2 Loek  Marcus 1-11 okt 

2/1 Wilma  Marcus 1-11 okt 

3 Aaf   Liebregts 1-12 okt 

4/5 Marianne  Oomen 5-16 okt 

5/4 Ton  Oomen 5-16 okt 

6/7 Ingrid   Heer 5-16 okt 

7/6 Carla  Kooiman 5-16 okt 

8 Tjimmie  Rurenga 5-16 okt 

9/10 Hanny   Jobse 5-16 okt 

geen bridger Peter   Jobse 5-16 okt 

10/9 Roelof de Vrij 5-16 okt 

11/12 Pieter  Zwetsloot 5-16 okt 

12/11 Hella  Zwetsloot-Michielsen 5-16 okt 

13/14 Janny  de Graaf-van den Bos 5-16 okt 

14/13 Kees de Graaf 5-16 okt 

15/16 Ineke  van Noort 5-16 okt 

16/15 Nicolien  van der Gaag 5-16 okt 

17/18 Jeanny van Lier 5-16 okt 

18/17 Anna  Lommert 5-16 okt 

19/20 Kees  Vink 5-16 okt 

20/19 Ilona   Vink 5-16 okt 

21/22 Greet  ten Kleij 5-16 okt 

22/21 Marlies  Matthijssen 5-16 okt 

23/24 Anneke van der Linden 5-16 okt 

24/23 Janny  Mulder 5-16 okt 
 

25/26 Paula   Vijgenboom 5-15 okt 

26/25 Liesbeth  Horst 5-15 okt 

27/28 Matthieu  van Noort 5-16 okt 

28/27 Gerda   Rozendaal  5-16 okt 

29/30 Jan  Paalman 5-16 okt 

30/29 Ineke ten Wolde 5-16 okt 

31/32 Geert   Vermeulen 5-16 okt 

32/31 Greet  Vermeulen 5-16 okt 

33/34 Jan   Smans 5-16 okt 

34/33 Nelleke  Smans 5-16 okt 

35 Chris   Muller 5-16 okt 

36/37 Bert   Schmittmann 4-16 okt 

37/36 Yvonne   Troost 4-16 okt 

38/39 Neeltje  Goossens 7-17 okt 

39/38 Gea  Weeren 7-17 okt 

40 Tanja  Rueck 2-17 okt 

reserve Anja  Bakker 2-17 okt 

 

 

Telefoon 

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

Hotel +34 971 68 53 35 

 

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

