30ste Bridgeweekend BRIDGE 82
Ontspannen Bridgen in het Apollo Hotel De Beyaerd

Welkom in het Apollo Hotel De Beyaeerd
Relaxen op de Veluwe. Bij ons word je wakker met het
getjilp van de vogels. Apollo Hotel Veluwe De Beyaerd
is een paviljoen hotel. Dit betekent dat ons hotel
bestaat uit meerdere gebouwen. Zo loop je door de
bostuin naar het hoofdgebouw voor je ontbijt, of wandel
je langs het zwembad naar onze sauna. Ons hotel ligt
vlakbij het Veluwemeer, ideaal voor een wandel- of
fietstocht. Het hotel is gelegen aan de Harderwijkerweg
497, 8077 RJ, Hulshorst
Het hotel heeft een unieke ligging, midden op de Veluwe. Vanuit Apollo Hotel Veluwe De Beyaerd
wandel je de natuur in, relax je in de Zwaluwhoeve of ga een dag naar het Dolfinarium. Hulshorst ligt
op de Veluwe, tussen de plaatsen Nunspeet en Harderwijk en op rij afstand van Amersfoort en Zwolle.
Je bevindt je midden in de natuur met prachtige fiets- en wandelpaden langs het water en door
Veluwse bossen. De omgeving biedt meer dan een oase van rust. Je vind er ook sfeervolle dorpen,
culinaire hoogstandjes, leuke attracties en wellnes ontspanning. Ons paviljoenhotel heeft één van de

mooiste omgevingen van Nederland. Een mooie fietstocht of wandeling maken? Hierna ontspan je voor het
haardvuur of op ons terras of in de gezellige bar met een drankje. En ‘s-avond heerlijk ontspannen bridgen. Voor
meer informatie ga naar www.apollohotels.nl/hulshorst

Datum

Vrijdag 25 oktober tot en met maandag 28 oktober 2019

Prijs

€ 179,- p.p. (exclusief toeristenbelasting € 1,10 p.p.p.n. te voldoen bij de receptie). Voor één
persoons gebruik van een twee persoons kamer wordt een toeslag van € 20,00 p.n. berekend.

Arrangement

3 overnachtingen in een ruime kamer, met uitgebreid ontbijtbuffet en 2 avonden 3-gangen diner
naar keuze (vis of vlees), de laatste avond een vorstelijk outdoorbuffet.
Eventuele diëten of allergieën vooraf doorgeven.

Bridgen

Vrijdag-, zaterdag- en zondagavond
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 2019
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 (06 1208 0933) en Marjan Backus (06 5183 3779) Email weekend@bridge82.nl

