
For hvem: Alle kan delta

Det gjelder selvsagt du som er medlem i Norsk 
Bridgeforbund,men arrangementene er også åpne 
for alle andre som kan spille bridge og alle som har 
lyst til å lære bridge
 
Se nærmere informasjon om arrangementene på 
de neste sidene!

Sol og sommer Bridge på ettermiddagen God mat og drikke

Bridge
i syden

Norsk Bridgeforbund  
arrangerer bridge i  

Los Cristianos på Tenerife 
i november og januar.
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Bridge for alle Tenerife 
arrangerer bridgeturneringer 

daglig i perioden 
mandag 9.–lørdag 28. januar 2017.

Norsk Bridgeforbund arrangerer for åttende gang bridgefestival i Los Cristianos 
på Tenerife med stor og økende deltakelse. I 2016 hadde vi rundt 300 spillere i 
aksjon i løpet av den tre uker lange festivalen.

• Kveldsturneringer i fine spillelokaler daglig kl. 16.00 til ca. kl. 19.30 (spillefri 
søndagene) Det spilles i flere puljer etter behov. De siste årene har det vært 
en miksturnering i hver av ukene. Bridge for alle Tenerife har også deltatt i NBF 
sine ukentlige simultanturneringer. Hovedturnering spilles fredag/lørdag hver 
uke.

• Bridgeavgifter kr. 690 for én uke, kr. 890 for to uker og kr. 1090 for tre uker. 
Deltakere som ikke bor på hotellet, eller som bestiller utenom NBF sine rutiner, 
betaler kr. 1090 for én uke, kr. 1390 for to uker og kr. 1690 for tre uker.

• Deltakere som også har deltatt i november 2016, betaler kr. 200 (300 for 
ikke-boende) per uke.

• Bridgepub med fasitspill på takterrassen hver kveld kl. 21.00–24.00.

• Det blir temabasert undervisning 3–5 ganger per uke.

• Ukentlig hjernetrim og quiz.

• Det lages tre bulletiner – en velkomstbulletin, en bulletin under oppholdet, 
samt en avsluttende bulletin etter avsluttet festival. Alle sendes ut elektronisk 
på e-post.
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Velkommen til Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på Tenerife – det 
samme hotellet som vi har brukt i januar de sju siste årene, og som også skal 
brukes i januar 2017. 

I hotellet ble det sommeren 2015 foretatt en total endring/oppussing av restau-
ranten i underetasjen, kafé og terrasse i 1. etg. og resepsjonsområdet med 
Paradise Salón i 2.etg. Alle rom i hovedbygningen ble totalrenovert. Noen rom 
i 2. etg. (inngangsetasjen) er tilpasset for handikappede. Rommene i de andre 
bygningene (1-soveroms leiligheter og juniorsuitene) gjennomgår en oppussing 
våren 2016.

Gratis internett over hele hotellet, inkl. alle rom. NRK og TV2 på alle rom.

Grunnet de store endringene, blir prisene økt, men NBF har oppnådd å få en ak-
septabel prisstigning per person per døgn. Noen priser er faktisk også uendret. 
Prisendringen for enkeltrom og suitene er dessverre noe høyere.
• Som i 2016 må flyreisen bestilles selv
• Hotellpriser for bed & breakfast
 – Per person i dobbeltrom mot fjellene 51€
 – Per person i dobbelt rom mot bassenget 58€
 – Per person i enkeltrom mot fjellene 74€ i den første og siste uken/76€ i den 

andre uken
 – Per person i enkeltrom mot bassenget 81€
 – Per person i 1-soveroms leilighet (Premium Salon) 66€
 – Per person i 1-soveroms Premium junior suite 73€
 – Per person i 1-soveroms Colonial suite 96€
 – Per person i Premium Family rom (beregnet for 3 personer) 66€
• Tillegg for halvpensjon 7€ per person per døgn, og 16€ for full pensjon

Bestillinger sendes til Per Bryde Sundseth – perbryde@gmail.com.Jo tidligere 
du bestiller – gjerne før 1. september – desto større mulighet har du for å få den 
romtypen du ønsker. 

Spørsmål til Per Bryde Sundseth (911 47 378), Knut Kjærnsrød (907 88 780) 
eller til Norsk Bridgeforbund (47 47 94 00). NBF kan også kontaktes via kontakt-
skjema på www.bridge.no.


