Bridge for alle

TENERIFE

Hvordan kan jeg bli med?
1. Sjekk flytidspunktet og priser slik at du
vet når du vil reise.
2. Kontakt Per Bryde Sundseth på
mobil: 911 47 378
epost: perbryde@gmail.com
for påmelding og bestilling av hotell.
3. Kjøp flybilletter.
Norsk Bridgeforbund har avtale med
Norwegian som gir rabatt på billettprisen og gratis fast-track på alle reiser.
Avtalekode fås av Per Bryde Sundseth.

Bridge i syden!
Norsk Bridgeforbund arrangerer bridge i
syden. Dette er Bridge for Alle og ikke bare
for NBFs medlemmer.
Per Bryde Sundseth
og Knut Kjærnsrød
inviterer til bridge i
Los Cristianos på
Tenerife.
De to meget aktive
pensjonistene har i
samarbeid med
Paradise Park Fun Lifestyle Hotel opparbeidet
en svært populær bridgefestival over tre uker
i januar. De siste årene er tilbudet også
utvidet til en to-ukers festival i november
hvor det også tilbys bridgekurs.

Bridge og andre aktiviteter

Paradise Park Fun Lifestyle Hotel

Både under festivalen i januar og i november
arrangeres bridgespillingen og bridgekursene hver
dag (ikke søndag) fra kl. 16.00 til kl. 19/20. Det
spilles i to lokaler – konferanseavdelingen i 6. etasje
og i et lokale - både inne og utenfor på terrassen ved et av bassengene til hotellet.

Vi har vært på samme hotell siden starten i
januar 2010. Hotellet ble renovert våren 2015, noe
som har medført en mer romslig restaurant, bedre
dusjforhold, raskere internett og norske tv-kanaler
på rommene. I tillegg kan hotellet som før friste med
flere flotte basseng.

I tillegg er det forskjellige sosiale aktiviteter slik som
bridgepub, quiz, hjernetrim oppgaver og
mulighet for golfspilling.
Knut Kjærnsrød er redaktør for bulletinen som
leveres elektronisk til alle deltakere. Under festivalen
i januar er det også undervisning flere ganger i uka
med ulike temaer – ofte bestemt av deltakerne selv.
www.bridge.no
www.bridgeforalle.org

Tenerife
Det er litt av hvert å se på Tenerife. En tur til Teide Spanias høyeste fjell - er absolutt å anbefale.

