Hei Bridgevenner 
Denne gang er det den herlige Tyrkia-rivieraen som venter
oss ferierende bridgespillere. Fra 13. oktober reiser vi til
Tyrkia for å spille bridge og oppleve dette herlige landet.
Turen til Gran Canaria vil bli fra 19.januar – 2.februar 2012.
Nærmere informasjon kommer.

Hei Bridgevenner 
Høsten 2011: Tyrkia, 13. - 25.oktober
Vinter 2012: Gran Canaria, 19.januar – 2.februar

Selve bridgeprogrammet vil stort sett bli som ved tidligere turer. Programmet
består av daglig spilling fra 1600 til 1930. Fire formiddager hver uke
arrangeres enten et lite kurs/seminar eller en kort frokostbridge. Dette varer
fra kl 1000 til 1130. Dere bestemmer selv hvor mye dere ønsker å spille. Om
du en dag står uten makker, spiller jeg mer en gjerne sammen med deg. En
dag i uken har vi bridgefri. Kontingent for all bridge og undervisning er 50
Euro pr tur. Betales en av de første dagene av oppholdet.
Jeg vil ellers fortelle nye reisende om at all bridgespilling foregår i en svært
hyggelig og kameratslig tone. Selv om vi konkurrerer om poeng og små
premier, er det største ønsket at alle skal oppleve hyggen med å reise og
spille bridge blant nye og gamle venner.
Om du lurer på noe så nøl ikke med å ringe eller sende meg en mail.
Jeg håper vi sees i Tyrkia til høsten og Gran Canaria til vinteren 
Meld deg på till Finn Brandsnes:
E-mail:
finn@brabridge.no
Telefon:
977 40 490
Stor bridgehilsen fra Finn
Vi tar forbehold om endringer i program.
Begrenset antall plasser.
Vi tar forbehold om nok antall påmeldte.
Temareiser tar forbehold om følgende hendelser:
• Endringer i flyskatter/avgifter bestemt av flyselskapet eler myndighetene
• Ruteendringer/kansellering foretatt av flyselskapet
• Valutaendringer
• Andre omstendigheter som vi ikke har rådighet over eller ikke kunne ha forutsett

Til Tyrkia har vi kun 50 plasser og vi regner med at det blir fort fullt. Vi
oppfordrer derfor å være rask med påmelding.
Til Gran Canaria vil det også bli begrenset antall plasser. Nærmere informasjon
kommer.
Påmeldingsfrist Tyrkia:

1.juli 2011

Hvis ledige plasser, kan vi også ta i mot påmeldinger etter fristens utløp. Det vil
da bli håndtert på forespørsel, og vi tar forbehold om pris.

Melder du deg på begge turene samtidig får du en liten overraskelse i posten 

TYRKIA, 13. – 25.oktober 2011:

GRAN CANARIA, 19.januar – 2.februar 2012:

Kemer - ligger i et naturskjønt område, omgitt av appelsinlunder og
olivenplantasjer. Trivelig småhus-bebyggelse og marina med lystbåter side om
side. Populær småbåthavn omgitt av barer og restauranter. Herlige strender
og mange flotte parker og grønne lunder. Landsbygda og fjell-områdene er
populære turterreng vår og høst. Stemningen er avslappet og
herlig. Busstransport ca. 45 minutter (avhengig av trafikk)

Vi reiser til solrike Gran Canaria og bor på syd siden av øya. I hyggelige
omgivelser skal vi nyte det gode klimaet med flere soltimer i året enn de fleste
andre stedene på Kanariøyene. Her spiller vi bridge og koser oss.

Hotellet, Kilikya Palace med sine 5 stjerner ligger rett ved stranden og har
fantastiske Taurus Mountains i bakgrunnen. Det går tradisjonell transport
(Dolmus) regelmessig fra hotellet til sentrum av Gôynük og byen Kemer.
Avstand mellom hotellet og sentrum av Gôynük er ca 1,5 km.

Nærmere informasjon om Hotell og pris kommer senere.

13.oktober avreise fra Gardermoen kl. 15:50, ankomst Antalya kl. 21:05
25.oktober fra Antalya12:00, ankomst Rygge kl. 15:15.
Egen transfer kun for vår gruppe fra Rygge til Oslo S.
Pris.er:
Kr. 11.250,- pr. person i dobbeltrom. Enkeltromstillegg kr. 2800,Prisen inkluderer:
Flyreisen tur/retur
Transfer mellom flyplass og hotell i Tyrkia t/r
Transfer mellom Rygge og Oslo S
12 netter på 5*** hotell, all inclusive

For informasjon om Bridge – se baksiden.

19.januar avreise fra Gardermoen kl. 10:50, ankomst Las Palmas kl. 15:35
2.februar fra Las Palmas kl. 16:25, ankomst Gardermoen kl. 22:50.

For informasjon om Bridge – se baksiden.

