31ste Bridgeweekend BRIDGE 82
Bridgen in Hotel de Naaldhof**** in de bossen van Oss

Hotel de Naaldhof is één van de weinige hotels die zo
multifunctioneel is in de wijde omgeving van Oss. Een
uniek hotel waar gastvrijheid een waardevolle betekenis
heeft.
Behalve overnachten in één
van de
moderne kamers kunt u ook heerlijk dineren in
het restaurant, bowlen, fitnessen of heerlijk tot rust
komen in de sauna. Het ruime terras biedt u de
mogelijkheid om te genieten van de bosrijke omgeving
waar u tevens ook een mooie wandel- of fietsroute kunt
maken, de medewerkers helpen u hier graag mee.
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alle Nederlandse waterlinies. Een
hier graag mee. Ook bieden wij een
unieke ketting van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch
verscheidenheid aan arrangementen.
Nederlandse verhaal van verdedigen met het water. Het mooie 4-sterren Hotel de Naaldhof in de
bossen nabij Oss is gelegen tussen ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Eindhoven, maar omringd door de
schattige dorpjes Megen, Ravenstein, Berghem, Geffen, Ooien. Zij zijn het bezoeken waard, alle
gelegen in het Land van Cuijk.

Datum

Vrijdag 23 oktober tot en met maandag 26 oktober 2020.

Prijs

€ 189,- p.p. (exclusief toeristenbelasting € 1,60 p.p.p.n. te voldoen bij de receptie).de kosten voor
één persoons kamer zijn € 239,00.

Arrangement

Welkomst drankje, 3 overnachtingen in een ruime kamer met uitgebreid ontbijtbuffet en 3
avonden 3-gangen keuzediner (met iedere avond een andere kaart}.
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 1 sept 2020
IBAN: NL58 INGB 0005 3875 20 t.n.v. Bridge 82, Dongen. Bridgeweekend
Annuleren kan tot 8 weken voor vertrek, daarna zijn de kosten voor eigen rekening.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
Organisatie in handen van:

Mary Verhoeckx (06 1208 0933), Ellie van Beijsterveldt (06 1260 3015) en Arianne Addinks (06 4875 5044) Email weekend@bridge82.nl

