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Deze reis wordt in samenwerking met Corendon uitgevoerd onder 
reserveringsnummer 7625161 
 

Programma en mededelingen 12-daagse bridgereis 

Zaterdag 5 oktober tot en met woensdag 16 oktober 2019 
Blue Horizon in Trianda, nabij Rhodos-Stad 

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

Naar de reispagina 
 

 

Maak van alle reisbescheiden 

(vliegticket, hotelvoucher)  

een uitdraai om mee te nemen 

 
Controleer de dag voor vertrek via de 

website Vertrektijden Schiphol het 

actuele vluchtschema 

 

 

 

Locatie  
Blue Horizon 

Ferenikis - Beach Of Ialysos, 
Triánta 851 01, Griekenland 

+30 2241 093480 

 

Kantoor BridgeTravelling 
Nederland 

T. +31 (0)6 24164168 
  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-zon-zee-strand-rhodos-bridgereis-rhodos/
https://bridgetravelling.com/bridgereizen-bridgereis-zon-zee-strand-rhodos-bridgereis-rhodos/
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/
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Vluchtschema Corendon  

 
• Heen zaterdag 5 oktober 2019 CND613 

o Vertrektijd Amsterdam 07:00, aankomsttijd Rhodos 12:00 (local tijd) 

 

• Terug woensdag 16 oktober 2019 CND326 

o Vertrektijd Rhodos 11:15, aankomsttijd Amsterdam 14:20 
 

 

Gratis handbagage 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.  

 

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

 

Luchthavenassistentie 

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

                                                                                           Corendon: vertrekhal 3, balie 27, 30 of 31 

 

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Aankomst luchthaven en transfer naar hotel 

Om 12:00 komt u aan op Rhodos. Wanneer de koffer in uw bezit is loopt u de bagagehal uit. 

Aan het einde rechts zit de balie van Corendon. Bij de balie van Corendon ontvangt u de 

welkomstenveloppe en wordt u geïnformeerd welke bus u moet nemen. De transfer naar het 

hotel duurt ongeveer 40 minuten. 

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. 
 

 

Begeleiding 

De wedstrijdbegeleiding is in handen van Jan en 

Jacqueline Kloos (NBB-gekwalificeerd). Jacqueline is ook 

uw 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 
 

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

  

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

Aangezien de begeleiding 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 

 

 

Welkomstwoord BridgeTravelling 5 oktober om 15.30 uur 

Jan en Jacqueline heten u op de aankomstdag 5 oktober 2019 om 15.30 uur officieel welkom 

in de bridgezaal.  De gasten die 2 oktober 2019 aankomen zien wij in het vliegtuig of in de bus 

of zoeken wij op in het hotel. 

 

Clinics Enri Leufkens 

Na het welkomstwoord geeft Jacqueline het woord aan Enri om u te informeren over de 

clinicdagen en -tijden.  

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

 

Informatiebijeenkomst Corendon 5 oktober om 16.30 uur 

Op de aankomstdag vindt om 16.30 uur de informatiebijeenkomst plaats van Corendon. 

Tijdens het welkomstwoord van Jan en Jacqueline wordt de locatie meegedeeld. 

  

http://www.bridgetravelling.nl/
mailto:%20info@bridgetravelling.nl
http://bridgetravelling.wordpress.com/
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Aanmelden excursie(s)  

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

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

in het hotel bij de reisleiding van Corendon tenzij anders aangegeven. 

 

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.  

 

 

Bridgeschema  

Van de elf avonden bridgen we tien keer (aanvang 20.00 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 Jacqueline. 

 

In overleg kan er afgeweken worden van het bridgeschema bijvoorbeeld wanneer veel gasten 

op een dag dezelfde (lange) dagexcursie boeken of wanneer we voor het diner 2 ronden 

spelen. 

 

  

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

De middeleeuwse binnenstad van Rhodos is op zijn meest sfeervol tijdens de avond. We 

plannen een avond om deel te nemen aan de excursie Rhodos By Night. Jacqueline informeert 

u verder in het hotel over de kosten en het programma. U bent vanzelfsprekend niet verplicht 

mee te gaan. 

 

 

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. 

 

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.  

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. 

Het meenemen van waterschoentjes is aan te bevelen 

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

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

betaling. 

 

Handoekenservice/ligbedden 

Het hotel beschikt over een handdoekenservice voor aan het zwembad/strand. Ligbedden bij 

zwembad zijn gratis. 

 

Reisverslag en foto’s 

Uw bridgereis kunt u vanaf 6 oktober 2019 volgen via de link Reisverslagen in de menubalk 

bovenaan onze website. 

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

 

 

Roaming uitzetten 

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

afgeschaft in EU-landen. Rhodos ligt dichtbij Turkije (geen EU-land). In grensgebieden zoals 

Rhodos is het heel goed mogelijk dat je telefoon het signaal van een Turkse provider oppikt. 

Zet uw roaming daarom altijd uit om extra kosten te voorkomen van uw provider in 

Nederland.  

Internet/WiFi is gratis in het hotel 

 

  

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: 

Jacqueline +31 6 33766247, Jan +31 649772364  

Hotel Blue Horizon +30 2241 093 481 

 

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

Tot zaterdag 5 oktober 2019 (voor sommigen eerder). We hebben er veel zin in!   

 

Jan en Jacqueline Kloos  

Begeleiding bridgereis Hotel Blue Horizon – oktober 2019.  

 

Met gastvrije groet,  

Inge Kooijman,  

eigenaar BridgeTravelling 

T +31 624 164 168 

www.bridgetravelling.nl 

info@bridgetravelling.nl                                                                                                                            

 

 

 

 

Op pagina 9 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  

    Verblijfsduur 

1/2 Rob van den Haak 2-16 okt. 

2/1 Nienke  Hensen 2-16 okt. 

3/4 Wim  Adriaanse 2-16 okt. 

4/3 Corry  Workel-Ensink 2-16 okt. 

5/6 Paul   Vandenbroeck 2-16 okt. 

6/5 Noor   Johnson -Van Anrooy 2-16 okt. 

7/8 Mieke  Vervoort 2-16 okt. 

8/7 Ruud  van Hardeveld 2-16 okt. 

geen 
deelname Enri  Leufkens 5-16 okt. 

9 Oda  Leufkens 5-16 okt. 

10/11 Leo   Fuchs 5-16 okt. 

11/10 Bianca van Duin 5-16 okt. 

12/13 Dana   Bosnjakovic 5-16 okt. 

13/12 Geert   Duinkerken 5-16 okt. 

14/15 Rosey  Schönbach 5-16 okt. 

15/14 Frido  Schönbach 5-16 okt. 

16/17 Janny   Oversloot 5-16 okt. 

17/16 Marjan   Lasthuizen 5-16 okt. 

18/19 Henk   Boelens 5-16 okt. 

19/18 Haddy  Meijer 5-16 okt. 

20/21 Piet  Forma 5-16 okt. 

21/20 Julia  Brügemann 5-16 okt. 
 

22/23 Theo   Reints Bok 5-16 okt. 

23/22 Ellie  Reints Bok 5-16 okt. 

24/25 IJsbrand  Middelburg 5-16 okt. 

25/24 Jeannette   Bodewes 5-16 okt. 

26/27 Toos   Wijnberg 5-16 okt. 

27/26 Cisca  van der  Peijl 5-16 okt. 

28/29 Jan Willem van Wijnen 5-16 okt. 

29/28 Sonja  Neijman 5-16 okt. 

30/31 Onno van der  Spoel 5-16 okt. 

31/30 Ineke van der  Spoel 5-16 okt. 

32/33 Jacques  Lauwers 5-16 okt. 

33/32 Francisca van Veen 5-16 okt. 

34/35 Ineke   Klijn 5-17 okt. 

35/34 Willem  Klijn 5-17 okt. 

36 Patrick   Bral 5-15 okt. 

Geen bridger Martine de Vuyst  5-15 okt. 

Geen bridger Carine de Vuyst  5-15 okt. 

37/36/9 Jan  Kloos 2-16 okt. 

38/36/9 Jacquelline  Kloos 2-16 okt. 

 

 

Telefoon Jacqueline +31 6 33766247 – Jan +31 649772364  

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

