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SVENSKA CUPEN
470 lag kommer till start i årets upplaga av Svenska Cupen. En 
liten ökning jämfört med förra årets siffra på 467 lag. Första 
matchen ska spelas innan den 25 februari. Matcher, artiklar och 
resultat finns på:  
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2016. 

JNM PAR
I påsk, 23-27 mars, är det dags för JNM, Riksläger och Nord-
iskt juniorläger. Denna gång huserar vi på västkusten, på hotell 
Vesterhavet i Falkenberg.  
Tävlingen är öppen för alla juniorer oavsett nationalitet. Stora 
delar av avgiften för deltagande i JNM och lägret sponsras av 
Juniorfonden. Mer information hittas på:  
http://www.svenskbridge.se/junior/nyheter/2288.

SIMULTANTÄVLINGAR
En gemensam simultan med Norge spelades den 19 januari och 
blev en succé med 1131 par. Missade du detta tillfälle kommer 
det fler chanser i framtiden. Fram till dess kan er klubb anmäla 
sig till de ordinarie simultantävlingarna. Kom ihåg att det spelas 
både på dag och kvällstid och några söndagar.
Här följer kommande simultantävlingar i februari:

Kvällstid (starttid 18.00-19.00)
Torsdag 4 februari
Måndag 8 februari
Tisdag 16 februari
Onsdag 24 februari

Dagtid (starttid 12.00-14.00)
Måndag 1 februari
Onsdag 10 februari
Torsdag 18 februari
Tisdag 23 februari
Söndag 28 februari

BRIDGEFESTIVAL
Glöm kyla, snö och slask genom att börja fundera på somma-
rens bridgefestival istället. Dags att boka boende, anmäla lag till 
Chairmans Cup och börja fundera på vilka övriga tävlingar som 
ska spelas.
Årets bridgefestival går av stapeln 29 juli till 7 augusti och all 
information om den finner du på: 
http://www.svenskbridge.se/festival-2016. 
Där kan du också läsa om årets stora nyhet; en tävling för alla 
bridgespelare som gillar att spela golf!

PÅ GÅNG I FEBRUARI
20 feb Plattliret, BK S:t Erik.

NÄSTA UTSKICK
Nästa medlemsnytt är planerat att skickas ut den 1 mars.

SAMARBETSPARTNERS
I detta utskick bifogas information och erbjudanden från våra 
samarbetspartners. Denna gång från Monaco, Reseskaparna 
och Grand Tours.

Med vänliga hälsningar 
 
Kansliet

Så har vi vänt blad i våra kalendrar och  
skriver nu 2016. Här kommer lite bridge- 
nyheter och annat smått och gott.

TRUPPFOND
Vår nye juniorkapten Martin Löfgren lanserar nu en Truppfond 
för att bättre kunna finansiera juniorlandslagstruppens aktivi-
teter. Insamlade pengar ska gå till läger, litteratur och praktiskt 
spel för våra juniorer.
Först ut att bidra till fonden är vår ordförande Mats Qviberg, 
som generöst ger 15000 kronor. Men om det är många som 
bidrar behövs det bara några tior per person för att vi ska 
komma upp i en bra summa!
Samla in pengar på din klubb och/eller bidra personligen  
genom att sätta in pengar på Truppfondens eget konto:  
bg 5666-0434. För mer information om det hela gå till junio-
rernas plats på hemsidan.  http://www.svenskbridge.se/junior/. 



5-11 FEBRUARY 2016

ENTRY FEES
ZIMMERMANN CUP + FMB BAM TROPHY: 1250 EUROS

FMB BAM TROPHY ONLY: 500 EUROS

CASH PRIZES LIST

MONACO - HOTEL FAIRMONT

ZIMMERMANN CUP : 110 000 €   -   FMB BAM TROPHY : 40 000 €

EUROPEAN 
BRIDGE 
LEAGUE

FÉDÉRATION 
MONÉGASQUE

DE BRIDGE



1 stWINTE R GAMES

PHASE 1:  QUALIFICATION    FRIDAY 5 TO SUNDAY 7
PHASE 2:  KNOCK OUT     MONDAY 8 TO THURSDAY 11

ZIMMERMANN CUP

FMB BOARD A MATCH TROPHY
MONDAY 8 TO THURSDAY 11

MERRMMAANN
THE EVENT

D A MATC
AND ALSO...

INFORMATION
WWW.WINTERGAMES.BRIDGEMONACO.COM

WINTERGAMES@BRIDGEMONACO.COM

REGISTRATION
WWW.EUROBRIDGE.ORG



BRIDGERESOR

ReseSkaparna har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och erbju-
der alla medlemmar förmånliga rabatter på våra bridgeresor. I samarbete med 
Christer Cedergren, Köp En Sol erbjuds bekväma och innehållsrika bridge- och 
kulturresor. Varje år väljer vi några nya spännande resmål där våra resor ger en 
inblick i ett lands kultur genom våra lokala specialguider kombinerat med brid-
gespel arrangerat av vår omtyckte och erfarne bridgeledare Christer Cedergren. 
Välkomna att kombinera ert intresse för bridge med nya kulturella upplevelser.

Christer & Britt Cedergren 
 - bridgeledare & värdpar

BOKNING:   ReseSkaparna event & resor      08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se
Information om bridge: Köp En Sol, Christer Cedergren   0171 - 377 69   www.kopensol.nu

Historiska Malta

Fredrik Hammenborn
 - vår lokala guide

Megaliter och riddarstäder – de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bäst 
bevarade hemlighet.  Med fantastiskt soligt väder, en gästvänlighet och över 7 000 
år av spännande historia, finns det en hel del att se och göra. Tillsammans med vår  
mycket kunnige svenske reseledare och guide Fredrik Hammenborn som bor på 
Malta, kommer vi närmare den maltesiska kulturen och får en inblick i öns mycket 
speciella historia. Vår bridgeledare Christer Cedergren ordnar bridgespel varje dag 
på hotellet. En av våra mest omtyckta bridgeresor.

2016

KALENDARIUM BRIDGERESOR 2016
Amalfi 8 dgr  5 - 12 apr

Atlantkryssning  22 apr - 10 maj

Krakow 8 dgr  20 - 27 maj

Monte Negro 8 dgr  17 - 24 sep

Historiska Malta 11dgr  2 - 12 nov

MEdlEMsskap är oBligaTorisk oCH MEdlEMsnuMMEr angEs Vid Bokning

DaG 1: StOCKhOlm, malta
Flyg via Frankfurt till Malta tidig morgon. 
Här möter Fredrik oss på flygplatsen. Trans-
fer till vårt hotell. Vi bor centralt i St Juli-
ans invid havet på hotel Cavalieri där alla 
rum har balkong. BRIDGE 1. Middag (M) 
DaG 2: vallEtta
Vi besöker den pampiga huvudstaden 
Valletta, som byggdes av johanniterrid-
darna på 1500-talet. Här känner man  his-
toriens vingslag när vi besöker St Johns 
katedralen och ser det intressanta bild-
spelet Malta Experience. BRIDGE 2. Mid-
dag. (F,M)
DaG 3: EGEN DaG  
Egen dag att koppla av.  BRIDGE 3. (F)
DaG 4: UtFÄRD mOSta & mDINa
Utförd till Ta’Qali hantverksby och Meridi-
ana vingård där vi får smaka på maltesiskt 
vin. Vi fortsätter till den gamla huvudsta-
den Mdina som har anor sedan den ara-
biska tiden. Under en intressant rundtur 
levandegör vår guide stadens historia.  
BRIDGE 4. Middag. (F,M)
DaG 5: vaNDRING 
Egen dag eller kom med vår reseledare 
till Ghajn Tuffieha, här finns möjlighet att 

följa med på en lättare vandring eller bara 
koppla av på sandstranden. Vi åker med 
lokalbuss. BRIDGE 5. Middag. (F,M)
DaG 6: EGEN DaG  
Egen dag att koppla av. BRIDGE 6. (F)
DaG 7: UtFÄRD GOzO 
Maltas lillasyster Gozo, en mindre och lug-
nare ö som präglas av lantlig idyll. Vi ser 
Ġgantija-templen och ”Det blå fönstret”. 
BRIDGE 7. Middag. (F,M)
DaG 8: UtFÄRD SöDRa malta
Den lilla pittoreska fiskebyn Marsaxlokk 
välkomnar med färgrika fiskebåtar så kall-
lade Luzzos och en trevlig marknad.  Vi 
äter en god fisklunch innan vi återvänder 
till St Julians. BRIDGE 8. (F)
DaG 9: EGEN DaG  
Egen dag att koppla av. BRIDGE 9. (F,M)
DaG 10: KvÄllSUtFÄRD BIRGU
BRIDGE 10. På kvällen avslutar vi med en 
utfärd till Birgu, en av de ”Tre städerna”. 
Det var här som riddarna först slog sig 
ned på 1500-talet. Vi vandrar längs de 
smala gatorna och avslutar med en enk-
lare middag på lokal restaurang. (F,M)
DaG 11: hEmRESa
Hemresa via Frankfurt. (F)

RESFAKTA
Ca MEdlEMspris: 11 900 kr
RESLÄNGD: 11 DAGAR
AVRESA: PREL 2 NoV 2016

I pRISEt INGåR:
•  Flygresa Stockholm - Malta t/r 
•  Svensk reseledare och guide
•  Del i dubbelrum med frukost
•  6 middagar på hotellet
•  Halvdagsutfärd till Valletta  
•  Utfärd Birgu med lättare middag 
•  Vandring
•  Svensk bridgeledare
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tIllÄGG:
Enkelrum:                                      1 500 kr
Gozo heldag inkl lunch               500 kr
Mdina inkl vinprovning          300 kr
Södra Malta med lunch               300 kr

Obligatorisk bordsavgift 50 kr/speldag 
betalas på plats

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.



Montenegro

RESFAKTA
MEdlEMspris: 11 890 kr
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA:  17 SEP 2016

I pRISEt INGåR: 
•  Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  7 middagar & 1 lunch
•  Bridgespel 7 dagar
•  Svensk bridgeledare
•  Svensktalande reseledare
•  Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tIllÄGG: 
Enkelrum: 900 kr

Obligatorisk bordsavgift 50 kr/speldag 
betalas på plats

hOtEll: 
HUNGUEST HoTEL SUN RESoRT****
www.hotelsunresort.hunguesthotels.com

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

DaG 1: DUBROvNIK-mONtENEGRO
Vi landar på Dubrovniks flygplats och möts 
av vår guide. Bussen tar oss till Dubrovniks 
historiska delar som är ett världsarv. Vi gör 
en guidad stadsrundtur som avslutas med 
gemensam lunch. Därefter har ni lite egen 
tid att strosa runt i denna vackra stad. Kan-
ske gå den fina 2 km långa promenaden på 
stadens ringmur (kostar en slant), eller bara 
fika och titta på folk. Resan går sedan vidare 
till Herceg Novi i Montenegro där vi checkar 
in på vårt hotell vid havet. BRIDGE 1. (L, M) 

DaG 2: hERCEG NOvI
Denna dag utforskar vi staden vi bor i, Herceg 
Novi som består av en äldre stadskärna samt 
en nyare del, Igalo. Den gamla stadsdelen är 
byggd i en sluttning ner mot havet och kall-
las ofta för ”the city of stairways” på grund av 
de många trapporna. Staden är byggd runt 
de två torgen Belavista torget och Nikole Dur-
kovicas torg vilka är omgivna av små, trånga 
gränder. Bland stadens vackra kyrkor och 
mäktiga fästningar finner man också ett stort 
antal mysiga caféer. Längs havet går en fin 
strandpromenad, med många restauranger 
och mindre klapperstensstränder. Gemen-
sam middag på hotellet. BRIDGE 2. (F, M)

DaG 3: mONtENEGRO
Hela dagen tar vi för att utforska Monte-
negros långa historia och besöka några 
oförglömliga platser. Vi börjar vid havet i 
Boka Kotorskaviken för att ta oss upp till 
900 m.ö.h. för en fantastisk utsikt. Vi åker 
därefter vidare till Montenegros gamla hu-
vudstad Cetinje, där vi får en guidad tur i 
kung Nikola I:s palats. Nikola I var den sista i 
raden av Petrovic-dynastins framgångsrika 
regenter, och den tiden under deras styre 
brukar kallas för Montenegros guldålder. Vi 
återvänder sedan till kusten och vi passerar 
den medeltida staden Budva. Middag på 
hotellet. BRIDGE 3. (F, M) 

DaG 4: BOKa KOtORSKa
Efter dagens bridgespel åker vi på utflykt 
med både buss och båt. Vi tar oss runt 
Boka Kotorska, Perast och till Kotor - en 
medeltida medelhavsstad upptagen på 

Montenegros natur är storslagen med gröna berg som höjer sig över den vackra 
kusten invid adriatiska havet. Mysiga kullerstensstäder med trevliga restauranger 
& en intressant historia. Vi blandar dagliga bridgekamper med utfärder i området. 
dagarna avslutas med gemensamma middagar där vi kan summera dagens alla 
händelser.

UNESCo:s världsarvslista. Här går vi i land 
och ges möjlighet att på egen hand pro-
menera längs stadens gator för att insupa 
atmosfären. Vår panoramatur fortsätter 
genom Kotorbukten och vi njuter av stor-
slagna vyer över branta bergssluttningar 
och stilla vatten! Sen ankomst till hotellet 
för middag. BRIDGE 4. (F, M)

DaG 5: EGEN DaG
Egen dag för fria aktiviteter vid sidan av brid-
gespelet. Middag på hotellet. BRIDGE 5. (F, M)

DaG 6: KalaRDOvO/UtFÄRD
En egen dag eller frivillig utfärd till Trebinje 
på förmiddagen. Till kvällen samlas vi för 
utflykt till Kalardovo med gastronomiska 
specialiteter, vinprovning, traditionell mu-
sik och folkdans från Montenegro. BRIDGE 6.  
UtfÄrd trebinje: Trebinje, vacker liten 
stad i Hercegovina kännetecknas av solen, 
platantorget och vingårdar. Vår guidade 
rundtur går genom Gamla staden där vi 
besöker Hercegovinas etnomuseum. Vin-
provning på en familjeägd vinkällare och 
producent av vinet Anđelić som har mycket 
god renommé och vunnit silverpris i London 
2013. Vi avslutar Trebinje besok med med en 
trevlig forellmiddag vid floden. (F, M)

DaG 7: EGEN DaG
Egen dag för fria aktiviteter vid sidan av brid-
gespelet. Middag på hotellet. BRIDGE 7.  (F, M)

DaG 8: hEmRESa
Efter tidig frukost checkar vi ut och åker till 
Dubrovniks flygplats för hemresa. (F)

Amalfikusten med Capri
Endast ett par mil söder om neapel skjuter den underbart vackra sorrentohalvön ut 
i Medelhavet. Här slingrar sig vägen mellan pittoreska små bergsbyar med vidun-
derlig utsikt över havet. Vi bor på den romantiska ön Capri och i sorrento som är en 
av de äldsta och förnämsta semesterorterna i italien. Med på resan är vårt bridgele-
darpar Christer och Britt Cedergren. 

DaG 1: StOCKhOlm - ROm - CapRI
Vi anländer till Roms flygplats och fortsät-
ter mot Neapels hamn. Vi åker med båt 
till den mytomspunna och romantiska 
ön Capri - Axel Munthes paradis där han 
byggde den romerskinspirerade Villa San 
Michele. När vi checkat in på vårt hotell 
väntar en god middag. BRIDGE 1. (M)

DaG 2: CapRI 
Vår lokala svensktalande guide möter 
oss på hotellet, vi promenerar den korta 
promenaden till Axel Munthes villa för en 
guidad visning. På eftermiddagen finns 
egen tid att ta linbanan för att se den häp-
nadsväckande utsikten eller kanske ta en 
stärkande vandring längs klipporna och 
avsluta med avkoppling vid poolen. Ön är 
en av de mest romantiska ställena i värl-
den. Gemensam middag. BRIDGE 2. (F, M)

DaG 3: CapRI-SORRENtO
BRIDGE 3. Vi gör en guidad rundtur i Capri 
och utnyttjar sista tiden till fullo innan vi 
tar båten till Sorrento. Gemensam mid-
dag. (F, M) 

DaG 4: amalFIKUStEN
Heldagsutflykt på Amalfikusten med Po-
sitano sett från ovan, Amalfi och Ravello, 
tillsammans med Karin. I Ravello besöker 
vi Villa Rufolo, för att beundra den klassis-
ka och fantastiska utsikten. Åter Sorrento 
sen eftermiddag. BRIDGE 4. (F, M)

DaG 5: pOmpEjI
Idag får vi uppleva det sägenomspunna, vack-
ra och fantastiskt välbevarade Pompeji. 
Efter en kort tågresa möter vår svenskta-
lande guide upp och vi vandrar genom 
gränder, ser målningar och känner gla-

diatorstämningen på amfiteatern precis 
som om vi levde år 79 efter Kristus. Hela 
tiden med den respektingivande Vesu-
vius i bakgrunden vilket gör vårt besök till 
en stark och omtumlande upplevelse.
Under eftermiddagen kan det vara skönt 
med fri tid för att smälta det mäktiga och 
intressanta besöket. Gemensam middag. 
BRIDGE  5. (F, M)

DaG 6: FRI DaG  EllER BåttUR ISChIa
BRIDGE 6. En dag att koppla av i Sorrento 
eller kanske boka en kryssning längs med 
Amalfikusten. Kryssningen gör strand-
hugg i Positano och Amalfi med möjlig-
het att shoppa. Till lunch kan man passa 
på att äta grillad fisk nyfångad från havet. 
Under turen finns även tillfälle att bada. 
Denna dag erbjuds också en utflykt till ön 
Ischia mot tillägg. (F)

DaG 7: FRI DaG
BRIDGE 7. På kvällen färdas vi med buss 
längs Sorrentos kullar och kommer fram 
någonstans mellan himmel och hav i hjär-
tat av landet där odysseus lockades av 
sirenernas ljuva sång. Just här i detta ljuv-
liga landskap ligger gården som serverar 
verkliga läckerheter. Här arbetar man en-
ligt ”Slow Food”-traditionen. Vi avnjuter 
en riklig måltid baserad på de färskaste 
hemodlade produkterna med underbart 
goda viner från Sorrento. (F, M)

DaG 8: ROm – hEmRESa
Vi lämnar Sorrento, för en bussresa till 
Roms flygplats. Efter vår resa till Amal-
fikusten får strofen ”det var på Capri vi 
mötte varandra” en helt ny innebörd. (F)

RESFAKTA

MEdlEMspris: 11 450 kr
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  5 APR 2016

I pRISEt INGåR: 
•  Flyg Arlanda-Rom t/r 
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  Bussresa på resmålet
•  Båtresa Sorrento - Capri t/r
•  6 middagar varav en på bondgård
•  Reseledare 
•  Svensktalande lokalguide i Pompeji
•  Lokaltåg till Pompeji t/r
•  Besök och entréer enligt program
•  Svensk bridgeledare 
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tIllÄGG: 
Enkelrum: 1 300 kr
Utfärd Ischia med lunch: 1200 kr

Obligatorisk bordsavgift 50 kr/speldag 
betalas på plats

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Anna Rudh Meo

BOKNING:   ReseSkaparna event & resor      08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se    Information om bridge: Köp En Sol, Christer Cedergren   0171 - 377 69   www.kopensol.nu



Montenegro

RESFAKTA
MEdlEMspris: 11 890 kr
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA:  17 SEP 2016

I pRISEt INGåR: 
•  Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  7 middagar & 1 lunch
•  Bridgespel 7 dagar
•  Svensk bridgeledare
•  Svensktalande reseledare
•  Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tIllÄGG: 
Enkelrum: 900 kr

Obligatorisk bordsavgift 50 kr/speldag 
betalas på plats

hOtEll: 
HUNGUEST HoTEL SUN RESoRT****
www.hotelsunresort.hunguesthotels.com

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

DaG 1: DUBROvNIK-mONtENEGRO
Vi landar på Dubrovniks flygplats och möts 
av vår guide. Bussen tar oss till Dubrovniks 
historiska delar som är ett världsarv. Vi gör 
en guidad stadsrundtur som avslutas med 
gemensam lunch. Därefter har ni lite egen 
tid att strosa runt i denna vackra stad. Kan-
ske gå den fina 2 km långa promenaden på 
stadens ringmur (kostar en slant), eller bara 
fika och titta på folk. Resan går sedan vidare 
till Herceg Novi i Montenegro där vi checkar 
in på vårt hotell vid havet. BRIDGE 1. (L, M) 

DaG 2: hERCEG NOvI
Denna dag utforskar vi staden vi bor i, Herceg 
Novi som består av en äldre stadskärna samt 
en nyare del, Igalo. Den gamla stadsdelen är 
byggd i en sluttning ner mot havet och kall-
las ofta för ”the city of stairways” på grund av 
de många trapporna. Staden är byggd runt 
de två torgen Belavista torget och Nikole Dur-
kovicas torg vilka är omgivna av små, trånga 
gränder. Bland stadens vackra kyrkor och 
mäktiga fästningar finner man också ett stort 
antal mysiga caféer. Längs havet går en fin 
strandpromenad, med många restauranger 
och mindre klapperstensstränder. Gemen-
sam middag på hotellet. BRIDGE 2. (F, M)

DaG 3: mONtENEGRO
Hela dagen tar vi för att utforska Monte-
negros långa historia och besöka några 
oförglömliga platser. Vi börjar vid havet i 
Boka Kotorskaviken för att ta oss upp till 
900 m.ö.h. för en fantastisk utsikt. Vi åker 
därefter vidare till Montenegros gamla hu-
vudstad Cetinje, där vi får en guidad tur i 
kung Nikola I:s palats. Nikola I var den sista i 
raden av Petrovic-dynastins framgångsrika 
regenter, och den tiden under deras styre 
brukar kallas för Montenegros guldålder. Vi 
återvänder sedan till kusten och vi passerar 
den medeltida staden Budva. Middag på 
hotellet. BRIDGE 3. (F, M) 

DaG 4: BOKa KOtORSKa
Efter dagens bridgespel åker vi på utflykt 
med både buss och båt. Vi tar oss runt 
Boka Kotorska, Perast och till Kotor - en 
medeltida medelhavsstad upptagen på 

Montenegros natur är storslagen med gröna berg som höjer sig över den vackra 
kusten invid adriatiska havet. Mysiga kullerstensstäder med trevliga restauranger 
& en intressant historia. Vi blandar dagliga bridgekamper med utfärder i området. 
dagarna avslutas med gemensamma middagar där vi kan summera dagens alla 
händelser.

UNESCo:s världsarvslista. Här går vi i land 
och ges möjlighet att på egen hand pro-
menera längs stadens gator för att insupa 
atmosfären. Vår panoramatur fortsätter 
genom Kotorbukten och vi njuter av stor-
slagna vyer över branta bergssluttningar 
och stilla vatten! Sen ankomst till hotellet 
för middag. BRIDGE 4. (F, M)

DaG 5: EGEN DaG
Egen dag för fria aktiviteter vid sidan av brid-
gespelet. Middag på hotellet. BRIDGE 5. (F, M)

DaG 6: KalaRDOvO/UtFÄRD
En egen dag eller frivillig utfärd till Trebinje 
på förmiddagen. Till kvällen samlas vi för 
utflykt till Kalardovo med gastronomiska 
specialiteter, vinprovning, traditionell mu-
sik och folkdans från Montenegro. BRIDGE 6.  
UtfÄrd trebinje: Trebinje, vacker liten 
stad i Hercegovina kännetecknas av solen, 
platantorget och vingårdar. Vår guidade 
rundtur går genom Gamla staden där vi 
besöker Hercegovinas etnomuseum. Vin-
provning på en familjeägd vinkällare och 
producent av vinet Anđelić som har mycket 
god renommé och vunnit silverpris i London 
2013. Vi avslutar Trebinje besok med med en 
trevlig forellmiddag vid floden. (F, M)

DaG 7: EGEN DaG
Egen dag för fria aktiviteter vid sidan av brid-
gespelet. Middag på hotellet. BRIDGE 7.  (F, M)

DaG 8: hEmRESa
Efter tidig frukost checkar vi ut och åker till 
Dubrovniks flygplats för hemresa. (F)

Amalfikusten med Capri
Endast ett par mil söder om neapel skjuter den underbart vackra sorrentohalvön ut 
i Medelhavet. Här slingrar sig vägen mellan pittoreska små bergsbyar med vidun-
derlig utsikt över havet. Vi bor på den romantiska ön Capri och i sorrento som är en 
av de äldsta och förnämsta semesterorterna i italien. Med på resan är vårt bridgele-
darpar Christer och Britt Cedergren. 

DaG 1: StOCKhOlm - ROm - CapRI
Vi anländer till Roms flygplats och fortsät-
ter mot Neapels hamn. Vi åker med båt 
till den mytomspunna och romantiska 
ön Capri - Axel Munthes paradis där han 
byggde den romerskinspirerade Villa San 
Michele. När vi checkat in på vårt hotell 
väntar en god middag. BRIDGE 1. (M)

DaG 2: CapRI 
Vår lokala svensktalande guide möter 
oss på hotellet, vi promenerar den korta 
promenaden till Axel Munthes villa för en 
guidad visning. På eftermiddagen finns 
egen tid att ta linbanan för att se den häp-
nadsväckande utsikten eller kanske ta en 
stärkande vandring längs klipporna och 
avsluta med avkoppling vid poolen. Ön är 
en av de mest romantiska ställena i värl-
den. Gemensam middag. BRIDGE 2. (F, M)

DaG 3: CapRI-SORRENtO
BRIDGE 3. Vi gör en guidad rundtur i Capri 
och utnyttjar sista tiden till fullo innan vi 
tar båten till Sorrento. Gemensam mid-
dag. (F, M) 

DaG 4: amalFIKUStEN
Heldagsutflykt på Amalfikusten med Po-
sitano sett från ovan, Amalfi och Ravello, 
tillsammans med Karin. I Ravello besöker 
vi Villa Rufolo, för att beundra den klassis-
ka och fantastiska utsikten. Åter Sorrento 
sen eftermiddag. BRIDGE 4. (F, M)

DaG 5: pOmpEjI
Idag får vi uppleva det sägenomspunna, vack-
ra och fantastiskt välbevarade Pompeji. 
Efter en kort tågresa möter vår svenskta-
lande guide upp och vi vandrar genom 
gränder, ser målningar och känner gla-

diatorstämningen på amfiteatern precis 
som om vi levde år 79 efter Kristus. Hela 
tiden med den respektingivande Vesu-
vius i bakgrunden vilket gör vårt besök till 
en stark och omtumlande upplevelse.
Under eftermiddagen kan det vara skönt 
med fri tid för att smälta det mäktiga och 
intressanta besöket. Gemensam middag. 
BRIDGE  5. (F, M)

DaG 6: FRI DaG  EllER BåttUR ISChIa
BRIDGE 6. En dag att koppla av i Sorrento 
eller kanske boka en kryssning längs med 
Amalfikusten. Kryssningen gör strand-
hugg i Positano och Amalfi med möjlig-
het att shoppa. Till lunch kan man passa 
på att äta grillad fisk nyfångad från havet. 
Under turen finns även tillfälle att bada. 
Denna dag erbjuds också en utflykt till ön 
Ischia mot tillägg. (F)

DaG 7: FRI DaG
BRIDGE 7. På kvällen färdas vi med buss 
längs Sorrentos kullar och kommer fram 
någonstans mellan himmel och hav i hjär-
tat av landet där odysseus lockades av 
sirenernas ljuva sång. Just här i detta ljuv-
liga landskap ligger gården som serverar 
verkliga läckerheter. Här arbetar man en-
ligt ”Slow Food”-traditionen. Vi avnjuter 
en riklig måltid baserad på de färskaste 
hemodlade produkterna med underbart 
goda viner från Sorrento. (F, M)

DaG 8: ROm – hEmRESa
Vi lämnar Sorrento, för en bussresa till 
Roms flygplats. Efter vår resa till Amal-
fikusten får strofen ”det var på Capri vi 
mötte varandra” en helt ny innebörd. (F)

RESFAKTA

MEdlEMspris: 11 450 kr
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  5 APR 2016

I pRISEt INGåR: 
•  Flyg Arlanda-Rom t/r 
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  Bussresa på resmålet
•  Båtresa Sorrento - Capri t/r
•  6 middagar varav en på bondgård
•  Reseledare 
•  Svensktalande lokalguide i Pompeji
•  Lokaltåg till Pompeji t/r
•  Besök och entréer enligt program
•  Svensk bridgeledare 
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tIllÄGG: 
Enkelrum: 1 300 kr
Utfärd Ischia med lunch: 1200 kr

Obligatorisk bordsavgift 50 kr/speldag 
betalas på plats

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Anna Rudh Meo

BOKNING:   ReseSkaparna event & resor      08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se    Information om bridge: Köp En Sol, Christer Cedergren   0171 - 377 69   www.kopensol.nu



Atlantkryssning  
     -Florida-Medelhavet 
att kryssa är ett bekvämt sätt att uppleva flera länder på en resa. Bara att kliva om-
bord på båten är som att komma in i en annan värld. den unika kombinationen av 
måltider, underhållning, service och strandhugg gör det möjligt att bara koppla av 
och njuta  av upptäcktsfärden.

Faciliteter
Pooler:    3
Huvudrestauranger:  1
Middagssittningar:  2
Alternativa restauranger:  4
Bibliotek:   Ja
Teater:    Ja
Kasino:    Ja
Gym/spa:   Ja
Jacuzzi:    Ja
Aktiviteter för barn:  Ja

Fartygsfakta
Längd:   293 m
Passagerare:   2490 st
Besättning:   869 st
Byggår/Renoverad:  2002/2005

RESFAKTA

MEdlEMspris: 23 300 kr
RESLÄNGD:  19 DAGAR
AVRESA:  22 APR 2016

I pRISEt INGåR: 
•  Flyg Arlanda-Orlando, Barcelona-Arlanda
•  Alla transfers 
•  4 nätter på hotell i Florida
•  14 nätters kryssning
•  Helpension på båten
•  Dricks till servicepersonalen
•  Båtens underhållning
•  Svensk bridgeledare 
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tIllÄGG: 
Fönsterhytt: 700 kr/pp
Balkonghytt: 3900 kr/pp
Insides enkelhytt:  8 800 kr

Obligatorisk bordsavgift 50 kr/speldag 
betalas på plats

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Vi kryssar 14 nätter från karibien till 
Medelhavet enligt denna rutt.

Apr 26  Tampa 16:00
Apr 27-28  Till havs
Apr 29  San Juan/Puerto Rico 8:00 -16:00
Apr 30  Till Havs
Maj 1- 6  TIll Havs
Maj 2  Till Havs
Maj 7  Gibraltar 12:00 17:00
Maj 8  Malaga 8:00 17:00
Maj 9  TIll Havs
Maj 10  Barcelona 6:00

Resan börjar i orlando med fyra nätter vid 
Cocoa Beach. Vi åker mot Tampa där vi går 
ombord på Brilliance of the Seas, ett far-
tyg med elegant interiör, stort ljusinsläpp 
och modern konst. Vi kryssar 14 nätter 
från Karibien till Medelhavet med strand-
hugg i Puerto Rico, Gibraltar & Malaga.

Vill du kryssa med ett fartyg med ele-
gant interiör, stort ljusinsläpp och mo-
dern konst är Brilliance of the Seas något 

BOKNING:   ReseSkaparna event & resor      08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se    Information om bridge: Köp En Sol, Christer Cedergren   0171 - 377 69   www.kopensol.nu

Balkonghytt

för dig. Fartyget är inrett med smakfulla 
möbler och är dessutom utsmyckat med 
stora glaspartier. Möjligheterna att blicka 
ut över horisonten är med andra ord sto-
ra. Utbudet av aktiviteter och faciliteter 
är stort ombord. Du kommer garanterat 
att kunna hitta något som passar just dig, 
oavsett om du är sugen på fartfyllda akti-
viteter eller hellre vill koppla av.

san Juan

krakow, med flera sevärdheter på unEsCos Världsarvslista, är av många betraktad 
som polens vackraste stad. denna medeltidsstad ser ut som om den vore tagen ur 
en sagobok med sitt livliga torg, spiralformiga gotiska torn, slott och legender om 
drakar. kärleken till musik, poesi och teater har gjort krakow till polens kulturhu-
vudstad. Vi bor på ett av polens kungliga slott en bit utanför staden samt några 
dagar centralt i krakow. Vi bor på ett av polens kungliga slott en bit utanför staden 
samt några dagar centralt i krakow.

Krakow
 - Polens vackraste stad

RESFAKTA

PRIS: 10 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA:  20 MAJ 2016
I pRISEt INGåR: 
• Flyg Arlanda - Krakow t/r
• Transfer t/r flygplats i Polen
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
• 6 Måltider
• Svensk reseledare
• Rundtur till fots i Krakow inkl. entré    
Mariakyrkan, Wawel katedral & ”damen 
med hermelinen” på Wawel slott    
• Guidad rundtur i judiska kvarteren  
   med besök i synagoga
• Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tIllÄGG: 
Enkelrum: 1 500 kr
Utfärd Saltgruvan med fin lunch: 850 kr
Utfärd Auschwitz: 450 kr

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

dag 1: sToCkHolM - krakow
Direktflyg från Arlanda till Krakow. Vid an-
komsten möts vi av vår värdinna Krystyna 
som tar oss till Niepołomice slottet där vi 
äter en god lunch. BRIDGE 1. (L)

DaG 2: NIEpOlOmICE
Vi börjar dagen med att lära känna slot-
tet lite närmare genom en guidad vis-
ning. Slottet Niepolomice med anor från 
1300-talet har en rik historia och räknas 
som det andra kungliga slottet i Polen. Det 
är ett av de få autentiska renässansslotten 
i Europa som bevarat sin genuina stil och 
samtidigt erbjuder alla moderna bekväm-
ligheter. BRIDGE 2.  (F)

DaG 3: EGEN DaG/SaltGRUvORNa
På förmiddagen erbjuds en frivillig utfärd 
till Wieliczka saltgruva, ett av de första tolv 
världsarven på UNESCos Världsarvslista, 
belägen ca 15 km söder om Krakow. Denna 
världsattraktion har funnits i över 700 år. 
Polska gruvarbetare har byggt en underjor-
disk värld med fantastiska skulpturer, salt-
sjöar, ett gruvmuseum och en underjordisk 
kyrka. Promenaden i gruvan är ca 2,5 km 
lång och vi går nerför ca 500 trappsteg. Det 
finns möjlighet att åka hiss den första biten 
om man har svårt för att gå i trappor. Vi äter 
en fin lunch i närheten av gruvan. Under ef-
termiddagen är det dags för BRIDGE 3. Un-
der kvällen äter vi middag tillsammans på 
slottet med privat konsert. (F, M)

DaG 4: KRaKOW mED WaWEl
Idag lämnar vi slottet för att bo resterande 
nätter centralt i Krakow.  Vi äter lunch på 
hotellet innan vi möter vår svensktalande 
lokalguide  för att uppleva Gamla Stan, en 

verklig sevärdhet i sig. En guidad stads-
rundtur till fots tar oss på upptäcktsfärd till 
den välkända Grodzkagatan och till hjärtat 
av Gamla Stan. Vi besöker det gotiska slot-
tet, varifrån polska kungar regerade, och 
katedralen på Wawelkullen. På Wawel slott 
ser vi även Leonardo da Vincis målning ”Da-
men med hermelinen” som för närvarande 
finns på slottet. Rundturen avslutas vid sto-
ra torget i Gamla Stan. BRIDGE 4 (F, L)

DaG 5: EGEN DaG/aUSChWItz
Denna dag kan du välja att upptäcka staden 
på egen hand eller följa med på en frivillig 
utfärd till koncentrationslägret Auschwitz. 
Denna tur ger oss obarmhärtiga påminnel-
ser om förintelsen men också ett besök som 
ger oss många intryck. Vi ser både Ausch-
witz 1 och Birkenau. BRIDGE 5. Ikväll äter vi 
middag på restaurang Svarta Ankan. (F, M)

DaG 6: KazImIERz
Vi träffas på morgonen för en guidad rund-
tur i stadsdelen Kazimierz, där stadens 
judiska befolkning har bott i över 500 år. 
området var med i ett antal scener i filmen 
Schindlers List. Vi äter lunch i Klezmeirhois 
där vi får uppleva en konsert enbart för oss. 
BRIDGE 6. (F, L)

DaG 7: EGEN DaG
BRIDGE 7 under eftermiddagen. På kväl-
len möts vi för att äta middag på en restau-
rang i Gamla Stan samtdigt som vi får lyssna 
till polsk folkmusik med dans.  (F, M)

DaG 8: hEmRESa
Strax efter frukost avgår bussen till flyg-
platsen för hemresa. Åter Sverige på ef-
termiddagen. (F)



Atlantkryssning  
     -Florida-Medelhavet 
att kryssa är ett bekvämt sätt att uppleva flera länder på en resa. Bara att kliva om-
bord på båten är som att komma in i en annan värld. den unika kombinationen av 
måltider, underhållning, service och strandhugg gör det möjligt att bara koppla av 
och njuta  av upptäcktsfärden.

Faciliteter
Pooler:    3
Huvudrestauranger:  1
Middagssittningar:  2
Alternativa restauranger:  4
Bibliotek:   Ja
Teater:    Ja
Kasino:    Ja
Gym/spa:   Ja
Jacuzzi:    Ja
Aktiviteter för barn:  Ja

Fartygsfakta
Längd:   293 m
Passagerare:   2490 st
Besättning:   869 st
Byggår/Renoverad:  2002/2005

RESFAKTA

MEdlEMspris: 23 300 kr
RESLÄNGD:  19 DAGAR
AVRESA:  22 APR 2016

I pRISEt INGåR: 
•  Flyg Arlanda-Orlando, Barcelona-Arlanda
•  Alla transfers 
•  4 nätter på hotell i Florida
•  14 nätters kryssning
•  Helpension på båten
•  Dricks till servicepersonalen
•  Båtens underhållning
•  Svensk bridgeledare 
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tIllÄGG: 
Fönsterhytt: 700 kr/pp
Balkonghytt: 3900 kr/pp
Insides enkelhytt:  8 800 kr

Obligatorisk bordsavgift 50 kr/speldag 
betalas på plats

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Vi kryssar 14 nätter från karibien till 
Medelhavet enligt denna rutt.

Apr 26  Tampa 16:00
Apr 27-28  Till havs
Apr 29  San Juan/Puerto Rico 8:00 -16:00
Apr 30  Till Havs
Maj 1- 6  TIll Havs
Maj 2  Till Havs
Maj 7  Gibraltar 12:00 17:00
Maj 8  Malaga 8:00 17:00
Maj 9  TIll Havs
Maj 10  Barcelona 6:00

Resan börjar i orlando med fyra nätter vid 
Cocoa Beach. Vi åker mot Tampa där vi går 
ombord på Brilliance of the Seas, ett far-
tyg med elegant interiör, stort ljusinsläpp 
och modern konst. Vi kryssar 14 nätter 
från Karibien till Medelhavet med strand-
hugg i Puerto Rico, Gibraltar & Malaga.

Vill du kryssa med ett fartyg med ele-
gant interiör, stort ljusinsläpp och mo-
dern konst är Brilliance of the Seas något 
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Balkonghytt

för dig. Fartyget är inrett med smakfulla 
möbler och är dessutom utsmyckat med 
stora glaspartier. Möjligheterna att blicka 
ut över horisonten är med andra ord sto-
ra. Utbudet av aktiviteter och faciliteter 
är stort ombord. Du kommer garanterat 
att kunna hitta något som passar just dig, 
oavsett om du är sugen på fartfyllda akti-
viteter eller hellre vill koppla av.

san Juan

krakow, med flera sevärdheter på unEsCos Världsarvslista, är av många betraktad 
som polens vackraste stad. denna medeltidsstad ser ut som om den vore tagen ur 
en sagobok med sitt livliga torg, spiralformiga gotiska torn, slott och legender om 
drakar. kärleken till musik, poesi och teater har gjort krakow till polens kulturhu-
vudstad. Vi bor på ett av polens kungliga slott en bit utanför staden samt några 
dagar centralt i krakow. Vi bor på ett av polens kungliga slott en bit utanför staden 
samt några dagar centralt i krakow.

Krakow
 - Polens vackraste stad

RESFAKTA

PRIS: 10 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA:  20 MAJ 2016
I pRISEt INGåR: 
• Flyg Arlanda - Krakow t/r
• Transfer t/r flygplats i Polen
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
• 6 Måltider
• Svensk reseledare
• Rundtur till fots i Krakow inkl. entré    
Mariakyrkan, Wawel katedral & ”damen 
med hermelinen” på Wawel slott    
• Guidad rundtur i judiska kvarteren  
   med besök i synagoga
• Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tIllÄGG: 
Enkelrum: 1 500 kr
Utfärd Saltgruvan med fin lunch: 850 kr
Utfärd Auschwitz: 450 kr

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

dag 1: sToCkHolM - krakow
Direktflyg från Arlanda till Krakow. Vid an-
komsten möts vi av vår värdinna Krystyna 
som tar oss till Niepołomice slottet där vi 
äter en god lunch. BRIDGE 1. (L)

DaG 2: NIEpOlOmICE
Vi börjar dagen med att lära känna slot-
tet lite närmare genom en guidad vis-
ning. Slottet Niepolomice med anor från 
1300-talet har en rik historia och räknas 
som det andra kungliga slottet i Polen. Det 
är ett av de få autentiska renässansslotten 
i Europa som bevarat sin genuina stil och 
samtidigt erbjuder alla moderna bekväm-
ligheter. BRIDGE 2.  (F)

DaG 3: EGEN DaG/SaltGRUvORNa
På förmiddagen erbjuds en frivillig utfärd 
till Wieliczka saltgruva, ett av de första tolv 
världsarven på UNESCos Världsarvslista, 
belägen ca 15 km söder om Krakow. Denna 
världsattraktion har funnits i över 700 år. 
Polska gruvarbetare har byggt en underjor-
disk värld med fantastiska skulpturer, salt-
sjöar, ett gruvmuseum och en underjordisk 
kyrka. Promenaden i gruvan är ca 2,5 km 
lång och vi går nerför ca 500 trappsteg. Det 
finns möjlighet att åka hiss den första biten 
om man har svårt för att gå i trappor. Vi äter 
en fin lunch i närheten av gruvan. Under ef-
termiddagen är det dags för BRIDGE 3. Un-
der kvällen äter vi middag tillsammans på 
slottet med privat konsert. (F, M)

DaG 4: KRaKOW mED WaWEl
Idag lämnar vi slottet för att bo resterande 
nätter centralt i Krakow.  Vi äter lunch på 
hotellet innan vi möter vår svensktalande 
lokalguide  för att uppleva Gamla Stan, en 

verklig sevärdhet i sig. En guidad stads-
rundtur till fots tar oss på upptäcktsfärd till 
den välkända Grodzkagatan och till hjärtat 
av Gamla Stan. Vi besöker det gotiska slot-
tet, varifrån polska kungar regerade, och 
katedralen på Wawelkullen. På Wawel slott 
ser vi även Leonardo da Vincis målning ”Da-
men med hermelinen” som för närvarande 
finns på slottet. Rundturen avslutas vid sto-
ra torget i Gamla Stan. BRIDGE 4 (F, L)

DaG 5: EGEN DaG/aUSChWItz
Denna dag kan du välja att upptäcka staden 
på egen hand eller följa med på en frivillig 
utfärd till koncentrationslägret Auschwitz. 
Denna tur ger oss obarmhärtiga påminnel-
ser om förintelsen men också ett besök som 
ger oss många intryck. Vi ser både Ausch-
witz 1 och Birkenau. BRIDGE 5. Ikväll äter vi 
middag på restaurang Svarta Ankan. (F, M)

DaG 6: KazImIERz
Vi träffas på morgonen för en guidad rund-
tur i stadsdelen Kazimierz, där stadens 
judiska befolkning har bott i över 500 år. 
området var med i ett antal scener i filmen 
Schindlers List. Vi äter lunch i Klezmeirhois 
där vi får uppleva en konsert enbart för oss. 
BRIDGE 6. (F, L)

DaG 7: EGEN DaG
BRIDGE 7 under eftermiddagen. På kväl-
len möts vi för att äta middag på en restau-
rang i Gamla Stan samtdigt som vi får lyssna 
till polsk folkmusik med dans.  (F, M)

DaG 8: hEmRESa
Strax efter frukost avgår bussen till flyg-
platsen för hemresa. Åter Sverige på ef-
termiddagen. (F)



Inget man 
vill lyfta i 
splashen?

Dessa och fler bridgeresor finner du på vår hemsida. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Ett urval av  
våra bridgeresor 

Bridge- 
resor med 
omtanke & 

kvalité!

Vi har lång erfarenhet av att ordna bridge

resor. Natur och kulturupplevelser kombineras 

med trivsamt bridgespel under ledning av våra 

erfarna bridgeledare. Många är ni som under 

åren har spelat bridge med oss. Vi spelar inte 

om pengar, utan för att det är roligt.

BRIDGEKRYSSNING TILL SYDAFRIKA. Från Venedig kryssar vi med  
MSC Sinfonia till grekiska Katakolon och vidare till Port Said i Egypten.  
Genom Suezkanalen till Aqaba i Jordanien och vidare mot de paradisiska 
öarna Seychellerna, Mauritius och Reunion för att avsluta i Durban.  
I Sydafrika får vi några dagar i färgstarka Shakaland och en safari i viltrika 
Krügerparken. Returflyg från Johannesburg. Bridgevärd är Mats Bud. 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 8/10. 29 dagar. Pris från 39.995:-

BRIDGERESA TILL PRAG. Vi reser till gyllene staden Prag på våren och  
insuper den härliga atmosfären. Hela Gamla stan är erkänd som kulturminne 
och finns med på UNESCOs världsarvslista. Vi bor på hotell Majestic och 
kombinerar bridgespel med trevliga utflykter. Bridgevärd är Mats Bud.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 24/4. 6 dagar. Pris från 8.595:-

BRIDGEKRYSSNING I NORSKA FJORDAR. Upplev andlöst skön natur, 
snöklädda fjäll, och smaragdgrönt vatten. I sommar erbjuder vi dig och dina 
bridgevänner en kryss med MSC Opera från Köpenhamn via Warnemünde 
och Bergen till de vackraste fjordarna. Bridgevärd är Mats Bud. 
Avresa från Köpenhamn 25/6. 8 dagar. Pris från 8.995:-

BRIDGERESA TILL MALLORCA. Vi upprepar succén till ljuvliga Mallorca. 
Här bor vi på omtyckta, fyrstjärniga Punta del Mar, på en klippa i Santa 
Ponsa. Halvpension ingår. Bridgevärd är Gunnar Alexandersson.  
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 15/10. 8 eller 15 dagar.  
Pris från 9.995:- resp. 13.995:-
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