Betreft: bridge-weekend naar Lochem (Nederland) van
vrijdag 17/5 t/m maandag 20/5/2019
Beste vrienden bridgers,
Na het grote succes van de vorige jaren, organiseren we volgend jaar een bridgereis naar LOCHEM
(Gelderland), van vrijdag 17/5 t/m maandag 20/5/2019.
We doen dit wederom in samenwerking met “Recreatiebridge Brasschaat”.
Het betreft nu het HOF VAN GELRE, Nieuweweg, 38, 7241 EW Lochem, Nederland.
Hotel Hof van Gelre ligt vlakbij het centrum van Lochem, dichtbij het prachtige wandelgebied
“De Lochemse Berg” en vanuit het hotel kunt u direct op de fiets voor een prachtige route.
Tot uw beschikking staan 46 compleet ingerichte kamers met bad of douche, toilet, telefoon,
KTV, wekkerradio en föhn. De kamers zijn alle middels 2 liften te bereiken.
Het hotel beschikt over een sfeervol restaurant, 4 multifunctionele zalen, een gezellige hotelbar
met darts en biljart, zonnige terrassen met parktuin en een verwarmd binnenzwembad (28 °C).
www.hofvangelre.nl
Bijzonderheden:
• Welkomstdrankje, u van harte aangeboden
• 3 Overnachtingen in een comfort kamer met uitgebreid ontbijtbuffet
• 2 Avonden 3-gangen keuzediner en of 1 avond koud/ warm buffet (of 3-gangen keuzediner)
• Zaalruimte voor de bridgedrives (de organisatie via onszelf)
• 3 Avonden kopje koffie of thee bij aanvang bridgedrive en 2 hapjes p/p tijdens het bridgen
• Vrij gebruik van verwarmd binnenzwembad, wifi en parkeren
• Veel gezelligheid en oprecht gemeende gastvrijheid
• Exclusief verblijfs- en milieubelasting, consumpties, overige verbruiken (voor eigen
rekening via het kamernummer) en dagprogramma’s
Prijzen:
4-daags bridgearrangement per persoon
Verblijfsbelasting per persoon per nacht
Geen toeslag voor het verblijf in een éénpersoonskamer
Toeslag voor single use van een tweepersoonskamer

€
€
€

169,00
1,50
50,00 voor 3 nachten

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) en het voorschot van 50 €/per persoon te storten op
rekening: BE25 7310 3308 7782 KREDBEBB van Argus Bridgeclub Schilde -- De Pont 5 – 2970 Schilde.
Aangezien er slechts 35 kamers te onzer beschikking staan raden we u aan dit zo vlug mogelijk te doen.
Vol is vol.
Met vriendelijke groeten,
Uw bestuur

