29e Bridgeweekend BRIDGE 82
Comfortabel Bridgen in Strand Hotel Bos & Duin

Welkom in Strandhotel Bos & Duin
Strandhotel Bos & Duin, gelegen vlak aan Zee,
heeft goed begrepen wat de gast verwacht: rust,
ruimte en vriendelijkheid. Elk element komt hier
volledig tot zijn recht. Het royale en tegelijkertijd
knusse familiehotel beschikt over 52 kamers. Met
zonovergoten terrassen, rustieke lounge, sfeervolle bar en modern restaurant biedt het team u
een zee aan comfort. Het hotel is gelegen aan de
Duinweg 8 4356 GD Oostkapelle.

Het hotel beschikt over 52 kamers waarvan wij er 34 in optie hebben. Het hotel beschikt niet over één
persoon kamers, wel twee minder valide kamers. De kamers zijn per lift te bereiken en de hond van Jan
is welkom. Vrij gebruik free-WiFi en vrij parkeren. Elektrische fietsen zijn eventueel te huur in Domburg
bij de plaatselijke rijwielhandelaar, Dames fietsen in het hotel a € 8,50 per dag. Je kunt ook een TukTuk
bestellen via het hotel voor een rond tour. Aankomst vanaf half drie, maandagmorgen om 10.30
uitchecken. Voor meer informatie over het hotel bezoek de website www.hotelbosenduin.nl

Datum

Vrijdag 26 oktober tot en met maandag 29 oktober 2018

Prijs

€ 175,- p.p. (exclusief toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n. te voldoen bij de receptie). Voor één
persoons gebruik van de kamer wordt een toeslag van € 40,00 berekend, hond € 30,00.

Arrangement

3 overnachtingen in een ruime kamer, met uitgebreid ontbijtbuffet en 3 avonden 3-gangen
diner naar keuze (vis of vlees).
Eventuele diëten of allergieën vooraf doorgeven.

Bridgen

Vrijdag-, zaterdag- en zondagavond
Kannen koffie/thee staan ter beschikking, alle avonden een hartig hapje.

Inschrijving

Voor clubleden met hun partner en ‘geadopteerde’ clubleden op volgorde van inschrijving via
het digitale inschrijfformulier. klik hier
Eventueel via de mail aan weekend@bridge82.nl met vermelding van ……

Betaling

De helft van het bedrag bij inschrijving en het 2e deel uiterlijk 30 sept 2018
Iban: NL58 INGB 0005 3875 20 t.n.v. Bridge 82, Dongen. Bridgeweekend
Annuleren kan tot 8 weken voor vertrek mits het een calamiteit is.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Organisatie in handen van:
Mary Verhoeckx (0162 321 323) en Marjan Backus (0162 426710) Email weekend@bridge82.nl

