NBF Midt-Trøndelag inviterer
på tur til deilige Albir, Spania
med bridgeturnering.

Vi ønsker alle bridgespillere velkommen på tur!
NBF Midt-Trøndelag og Solgruppen har lagt opp til en koselig ”sydentur” med bridgeturnering. Vi skal bo på fasjonable Albir Playa Spa Hotel, hvor vi kan spille bridge 6 dager i
uken. Ikke vær redd for å reise alene, her er vi som en ”storfamilie” på tur.
Vi drar med direktefly ned til en av Spanias flotteste steder, Albir. Albir har et koselig
sentrum med banker, postkontor, små forretninger, barer, restauranter. Området byr på
en rekke opplevelsesmuligheter; golfbaner, fornøyelsesparker, shopping, strandliv, dans,
- alt er i nærheten! Bostedet har norsk tv, man får kjøpt norske aviser bl.a på Solgruppens
egen Bok-Cafe. I naturskjønne omgivelser omgitt av appelsinlunder og mandeltrær finner
du flotte turterreng både oppe i fjellene og langs sjøen. Du kan gå etter merkede turstier
i fjellet eller promenaden langs stranden, som strekker seg helt inn til den pittoreske
kunst- og fiskerlandsbyen Altea; med sine gode restauranter, små trivelige smug og gater
og ukentlig marked. Det blir lagt opp til forskjellige aktiviteter, utflukter og sosialt samvær.
Man kan også bli med på Ole Ivars og Solgruppens Jubileumshow 05.11.14 på Benidorm Palace.
Bridgeprogram: Alle hverdager: kl 16.00. 27 spill. Minimum 5 bord.
EUR 30 pr par. Klubbpoeng. Pengepremier til 1/4. Spurtpremier.
Lørdag: fri. Søndag kl 14.30. 42 spill. Minimum 7 bord.
Kretspoeng. EUR 50 pr par.
MAKKERGARANTI :-)
Turneringsleder Inger Hjellemarken.
Direktefly lørdag 25.10.14 med retur 08.11.14
Priser pr.person når 2 personer deler. Enkeltromstillegg + kr. 2.990,Pris fra Gardermoen: Kun kr. 9.990,- fra Trondheim /Bergen /Stavanger kun kr. 10.390,Oppholdet kan forlenges. Hver 4 uke gratis. (Reis gjerne fra andre flyplasser i Norge)
Inkl. fly, transfer, 2 uker på Albir Playa med frokost og middag hver dag,
2 lunsj. Reiselederservice. 1 lørdagsutflukt ”ut-i-det-blå” er inkludert.
Informasjon og påmelding hos Solgruppen tlf. 73 53 50 12 solgruppen@solgruppen.no
Begrenset antall plasser først til mølla - først malt...
Alle må ha reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse. Påmeldingen er bindende.

