Betreft: bridgeweekend naar Oostkapelle (Zeeland) van dinsdag 30/5 t/m vrijdag
02/6/2017.
Beste vrienden bridgers,
Na het succes van de Veluwe organiseren we volgend jaar een bridgereis naar OOSTKAPELLE (ZEELAND) in
Nederland, van dinsdag 30/5 t/m vrijdag 02/6/2017.
We doen dit wederom in samenwerking met “Recreatiebridge Brasschaat”.
We spreken over het STRANDHOTEL BOS EN DUIN, Duinweg, 82 4356 GD Oostkapelle Nederland, in
samenwerking met DEKKER BRIDGE Nederland.
www.hotelbosenduin.nl
www.dekker-bridge.nl/accommodaties/nederland/oostkapelle-zld/strandhotel-bos-en-duin

Ligging
Strandhotel Bos & Duin ligt aan de rand van het bos “De Manteling”. Dit bos met haar unieke begroeiing
loopt helemaal tot aan de statige buitenplaatsen van Domburg.
Het strand ligt op 500 meter van het hotel. Na een kleine wandeling door de duinen, staat u aan een van
de breedste zandstranden van Nederland. Het Zeeuwse Oostkapelle ligt op enkele kilometers afstand van
het mooie Domburg, met zijn vele boetiekjes en terrasjes en tevens een golfbaan in de duinen.
Kamers
Alle kamers zijn stijlvol ingericht. Badkamer met douche. Koffie- en thee faciliteiten. Er is een kluisje en
een bureau. Een leuke bijkomstigheid is het terras of balkon, waar de meeste kamers over beschikken.
Faciliteiten
Bij zonnig weer is het terras een heerlijke plek om te vertoeven. Liever naar binnen? Neem dan eens
plaats in de ruime lounge met fraaie leestafel, waar gratis toegang tot Wifi mogelijk is. Of bezoek nog
even de bar voor een “afzakkertje”. Geniet van de buitensauna met ligterras op het dak (€ 10,00 per uur).
Fiets huren bij de receptioniste van het hotel € 7,50 per dag.
Er is een overdekte fietsenberging met de mogelijkheid voor het opladen van de accu van uw elektrische
fiets.
Bijzonderheden
U verblijft op basis van halfpension. De avondmaaltijd is altijd gezamenlijk. Bij aanvang van de
bridgedrives wordt er een kopje koffie geserveerd en aan het eind van de drives een borrelhapje. De
drives worden 's avonds gespeeld onder leiding van een bonds-gediplomeerde wedstrijdleider, met
computeruitslag en meesterpunten volgens de geldende N.B.B. schaal. (Nederlands systeem !)
Iedere dag een heerlijk 3 gangendiner. Er zal in de avonduren worden gebridged.

De bridgereis wordt dit jaar georganiseerd via Dekker Bridge Nederland. Voor de algemene voorwaarden zie ook
www.dekker-bridge.nl
Dekker Bridge
Postbus 50
8430 AB Oosterwolde
E: postbus@dekker-bridge.nl
T: 075 642 00 66

Zij verzorgen de organisatie, zowel de tornooien (met hun materiaal) als de inschrijvingen met bijhorende
administratie. Ze zijn telefonisch bereikbaar ma t/m vr 09.00 - 16.00 u. op telefoonnummer +31 75 6420066 en
altijd per mail via de knop contact op de website. Mail berichten worden ook in het weekend gelezen, en bij zeer
dringende gevallen beantwoord.

Prijzen
Prijs op basis van Half Pension: 189€ pp bij 2p kamer gebruik, en 239€ pp voor alleengebruik van een 2p
kamer (excl. boekingskost van 3,25€ pp en verblijfsbelasting ter plaatse te voldoen). Voor parkeren geldt
een tarief van € 2,50 per nacht met een max van € 12,50.
Indien u interesse heeft om deel te nemen, gelieve dan zo vlug mogelijk uw naam, adres, emailadres en
telefoonnummer op te geven aan Jules Van Leuven (jul.vanleuven@telenet.be) of aan Huub Ghysebrechts
(webmaster@bridgeclubargus.com). We zetten geen einddatum maar weet dat er slechts 35 kamers te onzer
beschikking staan. Vol is vol.
Dekker bridge zal nadien contact met u opnemen om een voorschot te betalen om zo uw reis vast te leggen. Ze
zullen tevens een annulatieverzekering voorstellen.
Méér info met méér foto’s kan u op onze website www.bridgeclubargus.com vinden.

Met vriendelijke groeten,
Uw bestuur,

