Bridgetur til Doorwerth, Holland
10. til 16.04.2022 / Afrejse fra Vejle
Vejle Bridgecenter og Jelling Rejser udbyder en dejlig bridgeferie til Doorwerth - Vi skal bo på det
flotte firestjernede Hotel Doorwerth, som er beliggende i udkanten af et smukt naturreservat ”Veluwe”.
Hotellet tilbyder særdeles fine forhold både for afvikling af bridgen og gode muligheder for tiden udenom kortspillet.
Foruden fine opholdsrum, bar og haveterrasser er der mulighed for bl.a. at benytte fitnesslokalet, inden- og udendørs
swimmingpool, tennisbaner eller man kan hygge sig med bordfodbold og/eller billard.

Flemming fra Vejle Bridgecenter har sagt ja-tak til at styre bridgen på sædvanlig ypperste vis.
Der vil blive spillet bridge hver eneste dag, og der kan vindes fine vinpræmier.
Der arrangeres forskellige udflugter, til fx Airborne Museum, det luftbårne museum ”Hartenstein”, som tjente som
hovedkvarter for britiske Royal Air Force under 2. verdenskrig. En bytur Apeldoorn (Paleis Het Loo), en tur til
”Dolfinarium” (delfinshow) eller til blomsterpark Keukenhof´, hvor tulipanerne står i fuld forårs flor.
Endeligt besøger vi byen Arnhem, hvor I slippes løs på egen hånd i hjertet af byen. Endeligt udflugtsprogram følger.
Prisen pr person i dobbeltværelse kr. 5.995,- Enkeltværelse tillæg + kr. 1.150,Prisen inkluderer: Fuld forplejning på ud-og hjemrejsen inkl. kaffe, the, øl og vand i bussen. Halvpension (morgen og
aftensmad) Festmiddag fredag aften. Under bridgeturneringen er der pause, hvor der serveres kaffe, the og kage samt
fri vand under bridgeturneringen. Jelling Rejser yder ”Corona-tryghedsgaranti” (alle penge retur, hvis turen aflyses
grundet Covid 19)
Ikke inkluderet i prisen: Frokost, drikkevarer samt entre i forbindelse med udflugterne, rejseforsikring.
Jelling Rejser yder ”Corona-tryghedsgaranti” (alle penge retur, hvis turen aflyses grundet Covid 19)
For yderligere information og evt. tilmelding: Susanne Nielsen – telefon +455369 7348 E-post:
Susvj@stofanet.dk senest 1. februar 2022.
Her oplyses fulde navn, som det står skrevet i dit personlige pas.
Det er et krav at deltagerne er færdigvaccinerede ved afrejsen.
Ved tilmeldingen betales et depositum på kr. 2.000,- pr. deltager på konto: Jyske Bank, Horsens
Regnr. 7310 – kontonr. 1027438. Restbeløbet har forfald 35 dage før rejsen – mere præcis senest
den 5. marts 2022
Efter tilmeldingen fremsendes et rejsebevis og program. Arrangementet sælges efter ”Først til Mølle”

