
 

 

Calpe 24.oktober - 7.november 2019 
 
 
HEI ALLE BRIDGEVENNER! 

 

Har du lyst til å bli med på Bridgetur til Spanias 

solkyst?   

 

Flotte strender og fantastiske turmuligheter langs stranden eller oppe på det 

karakteristiske fjellet. 
 

Alt ligger i gangavstand og her finner du noe for en hver smak. Byen ligger nord for Benidorm 

og er kjent for Calpeklippen, som blir kalt Lille Gibraltar – ikke uten grunn. Fjellet ligner visstnok 

på originalen helt syd i Spania og kjentfolk hevder at man på klarværsdager kan se helt ut til 

Ibiza fra toppen av klippen.  

 

Vi skal bo på Gran Hotel Sol y Mar, Calpe, adults only. 

 

Det svært innbydende hotellet ligger ideelt til midt i sentrum og rett ved stranden. Rommene 

er store og romslige, og de fleste fellesrom (resepsjon, spillerom, spisesaler ++) er nyrestaurerte.  

Vi har lagt inn to prisalternativ, med og uten sjøutsikt. Det kan være greit å vurdere dette, og 

rommene som vender ut mot sjøen har en vakker utsikt og bad med egen separat dusj  

 

Dette designhotellet har egen spa avdeling, samt privat strandklubb og et flott basseng med 

fantastisk utsikt over Middelhavet og Calpeklippen. Hotellet er også kjent for sin flotte 

frokostmeny og restaurant. Gran Hotel Sol y Mar er på Tripadvisor rangert som nr. 1 av 30 

hoteller i Calpe. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Prisen inkluderer: 
 Flyreisen tur/retur 

 Transfer mellom flyplass og hotell 

 14 netter på Gran Hotel Sol y mar 

inkl. halvpensjon (dvs frokost og 

middag) 

 Reiseledere 

 Konferanserom for bridgespilling 

Som på alle andre bridgeferier, har jeg tatt turen til Calpe og inspisert hotellet og 

omgivelsene.  Dette er et sted jeg tror vil bringe mange gleder og spennende opplevelser 

 

Hva gjelder bridgen, skal jeg gjøre det jeg kan for å glede dere med et spennende og variert 

program. Vi spiller daglige sesjoner fra klokken 16:00 til 19:15. Man kan spille akkurat det man 

selv ønsker. Noen formiddager tilbys frokostseminar der enkelte av problemspillene blir 

gjennomgått. Vi har alle noe å lære. Noen formiddager arrangeres frokostsingel. Da bytter vi 

makker etter hver runde. Veldig moro og svært sosialt.  

 

Selv om de fleste reiser med fast bridgemakker, kan du fint melde deg på og reise alene. På 

alle mine turer er det flere som reiser singel. Jeg sørger for at du får spille når du ønsker.  

Vi har en spillefri dag. Trenger du flere fridager kan du ta deg fri når du måtte ønske.  

 

Total startkontingent for all spilling og seminarer er 100 euro/1000 kr og betales en av de første 

dagene.  

 

De siste turene har blitt fulltegnet. Det kan derfor lønne seg å være tidlig ute. Har du noen 

spørsmål rundt turen, så ta gjerne kontakt med meg på mail eller telefon.  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

Det hadde vært veldig hyggelig å se akkurat deg i Calpe 😊 

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 godt 

ivaretatt. 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. 

24. oktober flyavgang med Norwegian fra Gardermoen kl. 12:15, ankomst Alicante kl.16:00 

7. november flyavgang med Norwegian fra Alicante kl. 15.35, ankomst Gardermoen kl.19:30 

Priser: 

Kr. 14.500.- pr. person i dobbeltrom inkl. halvpensjon (dvs frokost og middag) 

Rom med sjøutsikt og separat dusj anbefales. Tillegg kr. 1.000,- pr. person i dobbeltrom. 

 

Tillegg for enkeltrom kr. 3.900,- 

 
OBS – prisene er basert på at valuta kursen mot Euro ikke overstiger 9,8. Skjer dette, vil valutajustering  

etterfaktureres. 

 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen Finn 
 
Meld deg på til meg: 
Finn.brandsnes@gmail.com 
Mobil: 977 40 490 

mailto:Finn.brandsnes@gmail.com

