32ste Bridgeweekend BRIDGE 82
Bridgen in Golden Tulip Ampt van Nijkerk****

Het Ampt van Nijkerk ligt letterlijk in het Hart van Holland.
Dankzij de centrale ligging van onze locatie in Nederland bent
u nooit lang onderweg. In een prachtige landelijke omgeving
parkeert u altijd gewoon voor de deur en wordt u hartelijk
welkom geheten door onze betrokken en enthousiaste
collega’s. Alles is prima geregeld. Dit is een ontspannen begin
van uw Bridgeweekend. Wij ontmoeten u graag in ons Hotel
en leiden u persoonlijk met gepaste trots rond. Tot ziens op
ons Bridgeweekend, wij kijken uit naar uw komst mooie

wandel- of fietsroute kunt maken. Onze medewerkers
Ontdek de Veluwe! en omgeving.
helpen
u hier graag mee. Ook bieden wij een
Prachtig gelegen aan de rand van de Veluwe, net ten noorden van Amersfoort, vindt u Golden Tulip Ampt
verscheidenheid
arrangementen.
van Nijkerk. Eenaan
modern
4-sterrenhotel met uitgebreide faciliteiten, gratis gebruik van de luxe
spafaciliteiten zoals zwembad, sauna en Turkse stoombad.
Stuifzand, prachtige bossen, uitgestrekte heidevelden, schaapskuddes en zacht stromende beekjes. Dat
is de Veluwe! Maar de Veluwe biedt meer! beroemde musea, historische stadjes, moderne
accommodaties, en volop gelegenheid om actief te zijn in de adembenemend mooie Veluwse natuur. De
Veluwe staat voor actief, avontuurlijk, ontspannend en uitdagend. Maar ook voor verleidelijk lekker. En
dat alles op nog geen uurtje rijden van uit Dongen.

Datum

Vrijdag 28 oktober tot en met maandag 31 oktober 2022.

Prijs

€ 217,50 p.p. (exclusief toeristenbelasting € 2,10 p.p.p.n. te voldoen bij de receptie).voor één
persoons kamer zijn de extra kosten € 79,50
Prijs is inclusief 7 consumptiemunten per persoon, deze munten kan men inwisselen voor een
drankje uit het Hollandse assortiment bestaande uit frisdranken, vruchtensappen, bier, wijn en
binnenlands gedistilleerde dranken.

Arrangement

Welkomst drankje, 3 overnachtingen in een ruime kamer met uitgebreid ontbijtbuffet en 3
avonden 3-gangen diner. 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 2022
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) Email weekend@bridge82.nl

