Ook in het najaar van 2020 biedt Scylla A.G. weer een
mooie bridgecruise aan. De belangstelling hiervoor is
zeer groot, maar vooralsnog zijn er nog voldoende 2persoonskamers

Op maandagochtend 2 november 2020 wordt vanaf 10.00 uur ingescheept in
Willemstad. Om 12.00 uur vertrekt het schip naar Bruinisse, waar we om 14.30 uur
aanmeren. Om 05.00 u de volgende dag gaan we op weg naar Antwerpen. Dinsdag 3
november liggen de in Antwerpen aan de Scheldekaai. Er is dan voldoende
gelegenheid om de stad te bezoeken, maar ook een bezoek aan het Museum aan de
Stroom (MAS) mag niet op uw programma ontbreken. Dinsdagnacht vertrekken we
weer naar Willemstad, waar we omstreeks 10.00 uur aankomen.
Tegen een meerprijs van € 75,00 voor 2 personen en € 50,00 voor 1 persoon, is het
mogelijk reeds op zondagmiddag in te schepen.
Deze reis wordt uitgevoerd met het in 2019 in de vaart gekomen schip:

MS GEORGE ELIOT*****
Mini bridgecruise van 2 tot 4 november 2020 (voorlopig programma)
Dag
zo 1-11-2020
ma 2-11-2020
ma 2-11-2020

Haven
Willemstad
Willemstad
Bruinisse

di 3-11-2020
di 3-11-2020
wo 4-11-2020
wo 4-11-2020

Bruinisse
Antwerpen
Antwerpen
Willemstad

Aankomst

Vertrek
12:00 u

Bijzonderheden
Inschepen voornacht 16:00 u
Inschepen vanaf 10:00 u

14:30 u
05:00 u
11:00 u
04.00 u
10.00 u

Ontschepen na aankomst

Voor de balkonsuites is de prijs € 279,00 per persoon bij gebruik door 2 personen.
Voor de superiorsuites is dit € 259,00 en voor de 2-persoonskamers € 229,00. Voor de
2-persoonskamers op het Emeralddeck wordt bij gebruik door 1 persoon geen toeslag
gerekend. Op het Rubydeck is de 1-persoonstoeslag € 50,00.
De verzorging aan boord is volpension, de bridgedrives zijn inclusief.

Kamerindeling:

Info en aanmelden bij de wedstrijdleider Carel Frerichs, bij voorkeur via e-mail.
Nieuweweg 189, 4811 LW Breda. Tel: (+31)6-27625561
e-mail: info@bridgeweek.nl of carel.frerichs@ziggo.nl
De totale reissom dient vóór 15-09-2020 overgemaakt te worden op rekening:
IBAN: BE21731016696503
BIC:KREDBEBB
t.n.v. Scylla AG
Na boeking ontvangt u een bevestiging met kamernummer.

