Gran Canaria 15. – 29.januar 2020
Hei kjære bridgevenner!
Det å finne nye reisemål til bridgeturene våre kan være både interessant og utfordrende. Litt
av konseptet med turene jeg arrangerer, er at vi ofte reiser til nye steder. Noen av dere
kommer også med tips og ideer på fremtidige turer.
Slik var det også denne gang da jeg tok turen til Gran Canaria for å lete etter det perfekte
turmål. Det finnes jo så mange flotte steder rundt omkring. Utfordringen min er at bare et
fåtall av hotellene har konferanserom. Disse hotellene har ofte et litt annet prisnivå en vanlige
charter-hoteller.
På Gran Canaria finner vi området Maspalomas. Her ligger blant annet stedene San Augustin
og Playa del Ingles. Sør for de enorme sanddynene ved Playa del Ingles, finner vi det herlige
stedet Meloneras. Dette er et roligere, meget flott og trygt område. Fra sentrum av Meloneras
rusler man sydover langs strandpromenaden og kommer etter hvert til et fem-stjerners hotell
som heter H 10 Meloneras Palace. Et virkelig elegant hotell med store flotte uteområder.

Av de stedene jeg besøkte er dette stedet jeg vil ta deg med på. Prismessig ligger det litt
over tidligere turer, men vi er på Gran Canaria og vi kommer til et topp femstjerners hotell.
Kvaliteten og standarden er deretter. Selve rommene er delikate, store og innbydende. Ved
siden av en herlig middagsbuffet tilbyr hotellet også en á la carte restaurant.

Slapp av på hotellets flotte uteområder. Spasér eller ta en kort taxitur til sentrum av
Meloneras. Her finner du flotte kafeer, restauranter og butikker/kjøpesenter. Alt av meget høy
standard. Om noen ønsker å spille golf, ligger banen rett ved hotellet. Om du ønsker mer
action ligger hverken Playa del Ingles eller Puerto Rico veldig langt unna. Fra sentrum av
Meloneras er det et meget godt busstilbud.

Har jeg glemt å si at vi også skal spille bridge? ☺ Hver dag fra kl. 16:00 til 19:15 blir det
kappestrid ved det grønne bord. Enkelte formiddager holder jeg seminar der spill blir
gjennomgått.
Kanskje kan vi ta et av seminarene under palmene? Vi har en spillefri dag. Du kan fint melde
deg på turen uten makker. Du må også gjerne ta med ikke-spillende reisefølge. Hver enkelt
velger selv om de vil ta flere dager «bridgefri».
Kontakt meg gjerne om du har noen spørsmål. Sammen med Temareiser vil jeg gjøre mitt
beste for at du skal få en flott, trygg og minnerik bridgeferie.
Det er viktig for meg at alle blir godt ivaretatt på HELE turen. Vi møtes ved ”gaten” på
Gardermoen. Derfra reiser vi samlet og alt er tilrettelagt. Med på turen er også en
assisterende reiseleder. Om det skulle skje noe uforutsett (lege, sykehus) skal alle bli tatt godt
vare på.
De siste ti årene har jeg hatt et utmerket samarbeid med Temareiser AS. De står for alt det
praktiske rundt billetter og kontakt med hotell /flyselskap. Ta gjerne kontakt med meg om du
har noen spørsmål.
15.januar flyavgang med Norwegian fra Gardermoen kl. 09:40, ankomst Las Palmas kl.14:25
29.januar flyavgang med Norwegian fra Las Palmas kl. 15:25, ankomst Gardermoen kl.22:05
Priser:
21.400,- pr. person i dobbeltrom inkl. halvpensjon (dvs frokost og middag)
Tillegg for enkeltrom kr. 3.250,-

Prisen inkluderer:
• Flyreisen tur/retur
• Transfer mellom flyplass og hotell
• 14 netter på H10 Meloneras
Palace, inkl. halvpensjon (*dvs
frokost og middag)
• Reiseleder (Finn Brandsnes)
• Konferanserom for bridgespilling

Med vennlig hilsen Finn
Meld deg på til meg:
finn.brandsnes@gmail.com
Mobil: 977 40 490
OBS – prisene forutsetter at valuta kursen mot Euro ikke overstiger 9,7. Skjer dette, vil valutajusteringen bli
etterfakturert.

