
 

 

 

Kjære bridgevenner! 
 

Sammen med Temareiser har jeg gleden av å invitere deg med på høstens bridgeferie. 

Denne gang går turen til Spania og vakre: 
 

VILLAJOYOSA, 11. – 25. oktober 2023 
 

 

VILLAJOYOSA ligger på Costa Blanca kysten ligger mellom Alicante og 

Benidorm. Byen er kjent for sin gamle fiskerbydel der fargesterke hus står tett i tett. En 

rusletur gjennom Villajoyosas gamle bydel er en drøm for en fotoentusiast. Gamlebyen i 

Villajoyosa er fredet av Unesco.  
 

Vi skal bo på Hotel Allon Mediterrania. Dette hotellet har en fantastisk beliggenhet rett 

ved stranden og alle rommene har balkong med havutsikt.  

Tror ikke man kan ha det stort bedre       

 

     
 

Du finner cafeer og restauranter i umiddelbar nærhet fra hotellet. Området oppleves 

veldig trygt og sikkert. Om du ønsker å spasere deg en tur er det muligheter for oss på 

alle ulike nivåer. 



 

 

Vi spiller bridge på ettermiddagen fra kl. 16:00 til 19:15. 

Etter frokost har vi 2-3 ganger i uken en liten sesjon der det enten blir bridgeseminar eller 

singelbridge. Men spiller det man ønsker. En av dagene tar vi helt spillefri.  

Kontingenten for all bridgeaktivitet er 120 euro.  

Dette blir fakturert sammen med sluttfakturaen, så si fra ved påmelding om reisepartner 

ikke spiller bridge       

 

Du trenger ikke være bridgemester for å delta. Vi setter det sosiale høyest og gjør alt vi 

kan for at bridge skal være like gøy uansett ferdighetsnivå.  

 

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål rundt turen. Det hadde vært svært 

hyggelig om også du ble med til Villajoyosa. 

 
Meld deg på til finn.brandsnes@gmail.com   (Takk til Bodil for lån av flotte bilder      ) 

 
 

Det er begrenset antall plasser, så her er det om å gjøre å være rask       

 

  
 

   11.oktober  flyavgang med Norwegian fra Gardermoen kl. 15:45 – 19:30 

25.oktober  flyavgang med Norwegian fra Alicante  kl. 11:20 – 15:00 

 

Priser: 

Kr. 18.850,- pr. person i dobbeltrom inkl. halvpensjon* 

Enkeltromstillegg kr. 3.900,- 

 
Prisen inkluderer: 

• Flyreisen tur/retur 

• Transfer mellom flyplass og hotell 

• 14 netter på Hotel Allon Mediterrania, inkludert halvpensjon (*frokost og middag) 

• Reiseledere 

 

 

Temareiser tar forbehold om følgende hendelser: 

•  Endringer i flyskatter/avgifter bestemt av flyselskapet eler myndighetene 

•  Ruteendringer/kansellering foretatt av flyselskapet 

•  Valutaendringer 

•  Andre omstendigheter som vi ikke har rådighet over eller ikke kunne ha forutsett 

 

OBS – prisene forutsetter at valuta kursen mot Euro ikke overstiger 10.,5. 

Om det skulle skje, vil valutajusteringen bli etterfakturert. 


