Super bridgearrangementen in 2022
Dat bridge een fascinerende en spannende denksport is zal niemand ontkennen. Maar het is zeker
niet onbelangrijk wáár er gespeeld wordt. Als dat in het Sauerland is, in Hotel Hesborner Kuckuck,
dan mag dat gerust een ideale combinatie genoemd worden. Niet alleen heeft het hotel een
(rookvrije) bridgeruimte waarin de spelers en speelsters ongestoord hun gang kunnen gaan, ook is
er van alles om tussen de wedstrijden door even heerlijk te ontspannen. En natuurlijk wordt u
verwend met een uitgebreid ontbijtbuffet, een uitstekend driegangen keuzemenu en veel meer.

6-daags Bridgearrangement vanaf € 330,00.
Inbegrepen
• Bij aankomst een welkomstdrankje en een hapje in de “Kuckucksbar”
• 5 overnachtingen op een mooie 2-persoonskamer met balkon
• 5x een luxueus ontbijtbuffet
• 5x 3-gangen keuzemenu met gebruik van saladebuffet
• Gratis gebruik van zwembad (van 7.00 tot 21.00 uur)
• Gratis gebruik van het wellnessgedeelte (met bio-sauna, Finse sauna en stoombad)
• Gratis gebruik van midgetgolf en kunstgras tennisbaan
• Bij aanvang van iedere bridgeavond gratis kopje koffie of thee
• Meesterpunten volgens schaal N.B.B. (Nederlandstalige wedstrijdleiding)
• Voor elke speler een leuk aandenken aan dit bridgearrangement
Extra’s
• Toeslag comfortkamer € 10,00 per dag
• Tweepersoonskamer als eenpersoonskamer € 10,00 per dag
• Verlenging vanaf € 59,00 HP per persoon per dag
In de omgeving zijn schitterende golfbanen in o.a. Winterberg, Schmallenberg en Brilon

Voor bridgedata 2022 zie ommezijde
Ölfestrasse 22
D-59969 Hallenberg
Tel: 0049 2984 9213-0
www.hesbornerkuckuck.de
info@hesbornerkuckuck.de
Ust-Id. –Nr. DE124285160
Registergericht: Arnsberg HR 3321

Data super bridgearrangementen 2022
•
•
•
•
•
•

maandag 18 april tot zaterdag 23 april (vanaf 2e Paasdag)
zondag 15 mei tot vrijdag 20 mei
zondag 5 juni tot vrijdag 10 juni (vanaf 1e Pinksterdag)
zondag 10 juli tot vrijdag 15 juli
zondag 28 augustus tot donderdag 1 september (busreis)
zondag 2 oktober tot vrijdag 7 oktober

De bridge uitslagen en meesterpunten worden gepubliceerd op:
www.bridgeweek.nl
Haal en brengservice incl. excursies € 99,00 p.p. vanaf 4 pers.

Bridge info:
Tel:
E-mail:

Carel Frerichs
0627-625561
info@bridgeweek.nl

Boeking is mogelijk via Carel Frerichs of
Rechtstreeks bij het hotel (Nederlands gesproken)

