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Bridge for Alle er NBFs tilbud til alle som ønsker å spille bridge - uansett 
ferdighetsnivå. Bridgeturneringer hver kveld,og i tillegg undervisning om 
formiddagen med spilltrening. 

Bridge for Alle på Tenerife arrangeres på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i 
november og januar. Her kan man nyte det gode været på Kanarieøyene på et flott 
4* hotell. Los Cristianos og Playa de Las Americas byr på gode strender, shopping, 
et utall restauranter og alt annet en sydendestinasjon skal by på.

Hvordan kan jeg bli med?Hvordan kan jeg bli med?
1.  Sjekk flytidspunkter og priser slik at du vet når du ønsker å reise! 

2.  Kontakt festivalsjef Per Bryde Sundseth (mob: 911 47 378) eller Eli-Ann Bakke for å sjekke 
tilgjengelighet på hotel og påmelding:

Flyreiser - samarbeidsavtalerFlyreiser - samarbeidsavtaler
Dere bestiller selv flyreise når dere har fått bekreftet 
hotellbestilling. Det er to flyplasser på Tenerife - nord 
og sør. Pass på at dere bestiller reise til flyplassen i 
sør. Drosje fra flyplassen til hotellet tar ca 20 minutter 
og koster ca 25€. 
 
Det er mulig å bestille flyreiser gjennom Apollo som 
flyr søndager fra Oslo og Bergen. Pris kr 4 398 inkl 
bagasje, håndbagasje og måltid ombord. Begrenset 
antall plasser.   
 
Bestilling direkte til Apollo:

BridgepriserBridgepriser

Deltakeravgifter: 
(boende på hotellet som har bestilt gjennom NBFs 
bestillingsrutiner)
• 1 uke: kr 690
• 2 uker: kr 890
• Enkelt- / hovedturnering: 20€/50€

PremieringPremiering
Hovedturnering: 
Vinnerne vinner ukesopphold på hotellet utenom festivalen, alternativt 50 % rabatt på opphold 1 
uke under festivalen i jan eller november 2022. Forbundspoeng.

Kveldsturneringer: 
Fritt valg blant vin, vår egne Bridge for Alle pique-skjorter, facitkortstokker etc. 
I tillegg har vi spesialpremier ved enkelte anledning, blant annet gavekort på restauranter. Krets- 
og klubbpoeng.

BRIDGETURNERINGER  BRIDGETURNERINGER  
PÅ ETTERMIDDAGENEPÅ ETTERMIDDAGENE

 
Mobil: 924 56 362

 
Epost: eliann.bakke@gmail.com

Norsk Bridgeforbund har også en avtale med Norwegian som gir inntil 6% rabatt på reisen samt 
gratis fast track der det er tilgjengelig. For å bruke avtalen må man opprette en profil hos 
Norwegian og legge inn avtalekode. Avtalekode: NORSKBRIDGE

Prisene baseres på ukentlige hotellturneringer og inkluderer øvrige aktiviteter på hotellet som 
bridgepub, undervisning, quiz etc. Hvis det er plass kan en delta i enkeltturneringer. 

Deltakeravgifter: 
(ikke-boende på hotellet eller bestilt utenom NBFs 
bestillingsrutiner)
• 1 uke: kr 990
• 2 uker: kr 1 290
• Enkelt- / hovedturnering: 20€/50€

https://r1.dotdigital-pages.com/p/4QGB-6NQ/bridge-for-alle-pa-teneriffe

mailto:eliann.bakke%40gmail.com?subject=
https://r1.dotdigital-pages.com/p/4QGB-6NQ/bridge-for-alle-pa-teneriffe


Bridge på TenerifeBridge på TenerifePARADISE PARK FUN LIFESTYLE HOTELPARADISE PARK FUN LIFESTYLE HOTEL

Bridge for Alle på Tenerife har vært på samme hotell siden starten i 2010. Hotellet ble renovert 
våren 2015 og 2020, noe som har medført en mer romslig restaurant, bedre dusjforhold, 
raskere internett og norske tv-kanaler på rommene. Hotellet kan i tillegg friste med flere 
flotte bassengområder og bugnende frokost-, lunch- og middagsbuffeter. For de som ønsker å 
nyte solen i fred og ro kan hotellets barnefrie takterasse anbefales.

• DAGLIG BRIDGETURNERING - fra 16:00 - 19:30 spilles det turnering (ikke søndag) med 24 
spill. Onsdag og torsdag slås sammen til en hovedturnering.

• BRIDGEPUB -Etter middag er det Facitbridge på hotellets takterasse. Her kan man spille 
med gode venner med noe godt i glasset, og det råder en uformell stemning. Utsikten over Los 
Cristianos og Playa de las Americas er forøvrig spektakulær.  

• MER BRIDGE? - vi legger til rette for lagkamper, singelturneringer etc for de som ønsker å 
spille mer bridge utenom de faste turneringene.

Andre aktiviteterAndre aktiviteter
• QUIZ OG HJERNETRIM- ved Knut Kjærnsrød 
• GOLF - vi har rabattkuponger på 9-hulls banen Los Palos og er behjelpelig med å ordne spilling 

på andre baner. 
• SOSIALT - turer og restaurantbesøk

TENERIFE - øya som har altTENERIFE - øya som har alt
Tenerife er den største av kanarieøyene og har alt du forventer av en kanarieøy. Det er lett 
å komme seg rundt på øya med billige leiebiler, og det er gode ferjeforbindelser til de andre 
kanarieøyene.  
 
Bridge for Alle spilles i byen Los Cristianos på sørvestsiden av øya. Byen har mer eller mindre vokst 
sammen med Playa de Las Americas og innholder alt man trenger for et flott opphold. Flere gode 
strender, flott strandpromenade som binder byene sammen og shopping og mat i ulike prisklasser.

OVERNATTINGSPRISEROVERNATTINGSPRISER 
Alle priser er per person per natt med halvpensjon. Tillegg for helpensjon er 10€ og fradrag 
dersom kun frokost ønskes er 8€.  

Romtype Måltider Pris
Classic Twin Land View Halvpensjon 64,50€

Classic Single Land View Halvpensjon 98,50€

Superior Twin Pool View Halvpensjon 70,50€

Superior Single Pool View Halvpensjon 104,50€

Romtype Måltider Pris
Premium Salon 1 Soverom Halvpensjon 78€

Colonial Suite Sea View Halvpensjon 99,50€

Premium Junior Suite Halvpensjon 85,25€

Premium family Halvpensjon 85,25€

Formiddagsundervisning og spilletreningFormiddagsundervisning og spilletrening
• UNDERVISNINGEN arrangeres som daglige 2-timers økter per uke: 

 
Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag - Fredag kl 10:00 - 12:00 
 
Undervisningen gjennomføres som forelesning, kombinert med praktisk spilling og gjennom-
gang.Den er beregnet på de som har gjennomgått grunnopplæring og har hatt en del praksis. Vi 
legger opp til at spillere på ulik nivå vil kunne ha nytte av opplegget, og deltakerne har anled-
ning til spilling på kvelden, enten i egen gruppe eller felles. 

• Undervisningen ledes av Sofie G. Sjødal og Knut Kjærnsrød. 


