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Så har vi vänt blad i våra kalendrar igen och vi skriver nu 2021. Det stora som hänt i samhället 
sedan det senast begav sig för Medlemsnytt är att vaccineringarna har kommit igång. Enligt 
rapporter från myndigheterna ska i princip alla som vill vaccinera sig ha fått göra det under 
första halvåret. Detta borde innebära att normal klubbverksamhet långsamt kan börja starta 
upp igen under denna tid i takt med att allt fler är skyddade!  

Som tidigare meddelats har upp-
starten av Svenska Cupen skjutits på 
framtiden för att så många matcher 
som möjligt ska kunna spelas nor-
malt.  TK har vid sammanträde den 
13 januari beslutat att Svenska Cu-
pen 2021 kommer börja spelas den 
3 maj 2021. Anmälan går nu att göra 
och finns på hemsidan, se länk nedan. 
Vad gäller året spelperioder ser de ut 
som följer:

SVENSKA CUPEN 2021 BRIDGEFESTIVAL 2021
Ett stort och viktigt beslut om att 
arrangera en Bridgefestival i Öre-
bro till sommaren togs i höstas. 
Bridgefestivalen kommer äga rum 
den 30 juli – 8 augusti. Bifogas gör 
en fyrsidig bilaga med program och 
mer information. Hela 13 juniorlag 
är redan anmälda till Chairman’s 
Cup från 15 nationer. Anmäl dig och 
dina lagkamrater också! 
 
www.svenskbridge.se/festival-2021SVENSKA CUPEN 

CORONA OCH BRIDGE
SBF önskar påminna alla om behovet 
att aktivt besluta, inom klubbar och 
distrikt, om sitt förhållningssätt till 
eventuellt livespel. 

Myndigheters riktlinjer
Först och främst är det allas skyl-
dighet att hålla sig uppdaterade om 
myndigheternas (främst Folkhälso-
myndigheten) riktlinjer (regler och 
rekommendationer). Vi förutsätter 
att alla sedan följer dessa.
 
Avstånd och skydd vid bord
Vi repeterar att inspelet från Smitt-
skydd är att avståndshållande/social 
distansering är det viktigaste vapnet 
mot smittspridning. Detta gäller, för 
bridgespel, alla aspekter från det 
man närmar sig/går in i en lokal till 
dess man lämnar lokalen igen. Den 
plats det är omöjligt att hålla distans 
för en bridgespelare är vid normala 
bridgebord. Därför ser vi på spel 
utan skydd (bordskryss, visir) som 
varande ett brott mot myndigheter-
nas riktlinjer.

Spelperiod
Rond 1  3 – 23 maj
Rond 2  25 maj – 13 juni
Rond 3  15 juni – 4 juli
Rond 4  6 – 25 juli
Rond 5  27 juli – 22 augusti 
Rond 6  24 augusti – 19 september
Rond 7  21 september – 17 oktober
Slutspel 11 – 14 november

Bilaga bifogas och mer information 
finns på hemsidan. 
 
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2021

 
Nya regler och pandemilag
En ny pandemilag trädde i kraft 9 
januari. Denna innebär i sig inga res-
triktioner, men öppnar för myndighe-
terna att fatta beslut om restriktio-
ner man tidigare inte ansåg sig kunna 
göra.
 
Andemening
Vi uppmanar alla att inte bara betän-
ka de legala parametrarna i de beslut 
man fattar i klubbar och distrikt om 
eventuell livebridge, utan även ande-
meningen i riktlinjerna. 
Givetvis är det allas vårt ansvar att 
göra vårt yttersta för att minska 
risken för smittspridning. Vi hop-
pas sedan på att vaccinationerna får 
önskad effekt inom de tidsramar 
som anges, så att vi snart kan ses 
under mer normala förhållanden vid 
våra bord. För mer information se 
Covid19-sidorna på:
 
www.svenskbridge.se/covid19-0 

ONLINESVENSKAN 
I mitten av januari drog Online-
svenskan igång. 125 lag är med och 
spelar i de fyra divisionerna. Match-
erna i elitserien sänds live via BBO 
och är möjliga att följa, då dessa lag 
spelar med spelledare och överva-
kas. De avslutande ronderna spelas 
den 12-14 februari. I övrigt för mer 
information, resultat etc så finns all 
information samlad på: 

www.svenskbridge.se/allsvenskan-2020/nyheter 



PÅ GÅNG

FEBRUARI 2021
8-7 mars  Onlinesvenskan, Div 2 och Div 3, Rond 2  
12-14 Onlinesvenskan, Elitserien, Rond 6-9 
19-21  Onlinesvenskan, Superettan, Rond 6-9 

SAMARBETSPARTNERS
Bifogat detta utskick finns information om bridgeresor 
arrangerade av tre av våra samarbetspartners; Viking Line, 
Grand Tours och Reseskaparna. 

Med vänlig hälsning,
Kansliet

 
<<<NÄSTA MEDLEMSNYTT 1 MARS>>>

– TÄVLING VARJE DAG –

10.00 & 18.00

TILLHÖR DU DE SOM 
ALDRIG FÅR NOG?

Vi har tävlingar årets alla dagar.

Öppet dygnet runt.

Besök oss på

www.bridgeonline.se

KONTAKT BKONLINE: 
tuva@bridgeonline.se  |  fredrik@bridgeonline.se

Tel: 07  - 

H E L A SVE RIG ES  B RIDG E KLU B B

B RIDG EON LIN E . SE

ANNONS 

NYBÖRJARTRÄFFEN
Det är hög tid att börja planera för Nybörjarträffen 2021. 
Nybörjarträffen spelas 1 april – 30 maj.  Mer information 
om var du som är berättigad att spela erbjuds heat och 
information till alla våra arrangörer finns på följande sida: 

www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2021/  

ATT GÖRA PÅ KLUBBEN
Väldigt mycket verksamhet ligger nere på alla nivåer i 
denna pandemitid. Två saker som de flesta klubbar kan 
göra är att ta tillfället i akt och:

1. Underhålla och uppdatera sin hemsida så att den 
innehåller aktuell information med kontaktpersoner etc. 
Detta görs av admin av hemsidan för klubben och mer 
information finns här: www.svenskbridge.se/bit/kurs. Ett 
exempel på en bra uppdaterad klubbsida kan du finna här 
om du söker inspiration:  
 
www.svenskbridge.se/norrköpingsbridgen 

2. Se till att klubben anmälts till Idrottonline som är ett 
krav från SISU Idrottsutbildarna för att kunna starta upp 
med undervisning igen, i det fall klubben avser söka det 
ekonomiska stöd som går att få för den. När en klubb 
ansluts till Idrottonline så får man ett RF-nummer. Detta 
nummer behövs för registrering av utbildningar. Om ni 
inte har anslutit er till Idrottonline finns instruktionen här 
kring hur ni gör det: 

www.svenskbridge.se/nyheter/53902 

SM LAG 2021
För SM lag som är tänkt att spelas under våren med DM, 
semifinaler och final har TK beslutat att fastslagna tidsra-
mar sedan tidigare gäller.  

Beslut om semifinaler och final, inklusive om dessa ska 
spelas live eller online fattas senast sista dag för anmälan 
av antal lag, 22 mars. 

Distrikten har sedan tidigare fått valfrihet att arrangera 
DM kval och DM finaler online. De distrikt som inte tror 
sig kunna genomföra spel online uppmanas att kontakta 
närliggande distrikt för ett samarbete. Man kan även se 
över vilka distrikt som har öppet för andra distrikts spe-
lare att delta för att alla lag som vill delta ska kunna göra 
det även om inte det egna distriktet arrangerar ett kval.



SVENSKASVENSKA CUPENCUPEN 20212021
Anmäl Dig och Ditt bridgegäng till 
Sveriges roligaste bridgetävling

 

 
Svenska Cupen är tillbaka med en ny upplaga!

Precis som tidigare är alla lag garanterade minst två matcher, 
därefter rak knock-out. Du möter alltid någon i din närhet, så länge 

sådana lag kvarstår. Guldpoäng i alla matcher till det vinnande laget.

Anmälan* av lag är öppen t o m 26 april 2021. 
Spelstart 3 maj 2021. 

Rabatt till lag som anmäler* sig före 19 april 2021.

Intentionen är att så många matcher som möjligt ska kunna spelas live. Med anledning av pandemisituationen  
kan matcher ha förutsättningen att spelas online, om inte båda lagen är överens om att spela live. 

För anmälan av lag och mer information: www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2021. 
* Lag är anmält när anmälningsavgiften är SBF tillhanda på BG 819-0183 och anmälan är gjord på hemsidan.

Vinnare 2020: Storsjöbygden Morgan med Leif Trapp, Alexander Sandin, Gunnar Elmroth, Thomas Karlsson och Bosse Sundell. På bilden 
saknas Morgan Svensson och PG Eliasson.
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BRIDGEFESTIVAL  
 

ANMÄLANANMÄLAN 
• • • • • • •

Föranmälan ska göras till våra två lagtävlingar 
Chairman’s Cup och SM Lag Veteraner samt till Swedish 
Junior Pairs. Anmälan görs på www.svenskbridge.se.  
 
För alla andra tävlingar räcker det att man reserverar 
plats 20 minuter före tävlingens start. Kom ihåg att vi 
alltid börjar och slutar på utsatt tid!

VAD ÄR BRIDGEFESTIVALEN?VAD ÄR BRIDGEFESTIVALEN?  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Den Svenska Bridgefestivalen spelas på Conventum 
Arena i Örebro. Det unika med arrangemanget är att 

till nybörjarnivå.

De Svenska Mästerskap som spelas är SM Par i följande 
klasser: Dam, Veteran, Nybörjare, Mixed och Open, dess-
utom spelas SM Lag Veteraner. 

Vid sidan om de Svenska Mästerskapen spelas ett stort 
antal öppna sidotävlingar om brons-, silver- eller guld-
poäng. Vissa av bronstävlingarna spelas med handikapp 
och en del har strata prislistor.

Höjdpunkten vid Bridgefestivalen anses av många vara 
Chairman’s Cup. Det är en öppen lagtävling som 2019 
samlade 167 lag. Chairman’s Cup spelas med ett inledan-
de Gröna Hissen-kval innan det följs av KO-matcher.

STARTAVGIFTER OCH PRISERSTARTAVGIFTER OCH PRISER 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Startavgifterna i våra sidotävlingar är: 
Bronstävling   1 spelbiljett 
Silvertävling   2 spelbiljetter 
Guldgruvan   3 spelbiljetter
 
Biljetter kan förköpas i vår informationsdisk och kostar 
100:-/biljett. Om du betalar kontant vid bordet kostar 
en spelbiljett 120:-. 
 
35-40% av inkomna startavgifter utdelas som  
prispengar i alla sidotävlingar, om inte annat anges. 
 
Startavgiften i Chairman’s Cup är 2800 SEK/lag.  
Priser: 50 000 SEK till vinnarna. Därefter utdelas  
25 000, 15000, 10 000, 7500 och 7500.  
 
Mästarpoäng i alla tävlingar. 

BOENDEBOENDE  
• • • • • •

Örebro erbjuder många hotell och olika former av 
boende. Vi är glada att ha fem av hotellen som  
samarbetspartners.  
 
City Hotell     019-601 42 00  
www.cityhotelorebro.se/ 
Clarion Hotell     019-670 67 00  
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/orebro/clarion-hotel-orebro/ 
Elite Stora Hotellet    019-15 69 00  
www.elite.se/sv/hotell/orebro/stora-hotellet/ 
Scandic Väst     019-767 44 00  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-orebro-vast 
Scandic Grand     019-767 43 00  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-grand-orebro

MOT NYA REKORDFÖRSÖK!MOT NYA REKORDFÖRSÖK!  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2019 sattes deltagarrekord i parti och minut vid Bridge- 
festivalen. Bland annat noterades hela 525 par i en 
enskild sidotävling. Hela 8690 par startade under hela 
festivalen. Vi siktar på nya rekord 2021!



FESTIVALPROGRAM 2021FESTIVALPROGRAM 2021  
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

FREDAG 30 JULI
09.00-18.45 SM Par Dam 
13.00-21.00 Swedish Open Junior Pairs 
14.30-18.00  Brons 1, handikapp  
15.30-21.00  Silver 1 med guldstänk, imp-över-fältet*   
19.00-22.30  Brons 2, strata  

LÖRDAG 31 JULI 
09.00-14.15 SM Par Dam 
09.30-11.45 Swedish Open Junior Pairs 
10.00-13.30  Brons 3 
12.30-13.00  Chairman’s Cup, kaptensmöte 
13.30-21.30  Chairman’s Cup, gröna hissen  
14.30-18.05  Brons 4, handikapp 
15.30-21.00  Silver 2 
19.00-22.30  Brons 5, strata

SÖNDAG 1 AUGUSTI 
09.00-18.45 SM Par Veteran 
10.00-19.45  Chairman’s Cup, gröna hissen  
10.00-13.30  Brons 6 
14.30-18.00  Brons 7, handikapp, seminarium  
15.30-21.00  Silver 3  
19.00-22.30  Brons 8, strata  

MÅNDAG 2 AUGUSTI 
09.00-14.15 SM Par Veteran 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 32 lag 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 32 lag 
10.00-13.30  Brons 9  
14.30-18.05  Brons 10, handikapp, seminarium  
15.30-21.15 SM Par Nybörjare 
15.30-21.00  Silver 4  
15.50-20.00  Chairman’s Cup, 16 lag
15.50-18.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 32 lag 
19.00-22.30  Brons 11, mixed, strata  
19.00-21.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag 

TISDAG 3 AUGUSTI
09.00-13.35  SM Par Mixed, sista dansen 
09.30-12.00 SM Par Nybörjare 

 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag 
10.00-13.35 Brons 12  
14.30-18.00 Brons 13, handikapp, seminarium  
15.00-20.30 SM Lag Veteran, kval 
15.20-19.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag 
15.30-21.00 Silver 5  
19.00-22.30  Brons 14  
 
 * Tävlingen kostar 3 spelbiljetter, mellan- 
     skillnaden går till landslagsfonden.  
      Guldstänk utdelas, förutom silverpoäng. 
 

 

ONSDAG  4 AUGUSTI 
09.00-18.45 SM Par Mixed 
09.30-16.35 SM Lag Veteran, kval 
09.30-13.00  Brons 15, max klövernål  
09.30-13.00  Brons 16, max ruternål

 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag
10.00-13.30 Brons 17  
14.30-18.00  Brons 18, handikapp, seminarium  
15.30-21.40  Silver 6, gröna hissen, lag  
15.50-20.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 4 lag

 
19.00-22.30  Brons 19, strata  

TORSDAG 5 AUGUSTI
09.00-14.15 SM Par Mixed 
09.30-13.55 Brons 20, gröna hissen, lag  

 
10.00-14.50  Chairman’s Cup, bonuscupen, 4 lag 
10.00-13.30  Brons 21 

 
14.30-18.05  Brons 22, handikapp, seminarium  
15.30-21.25  Silver 7, gröna hissen, par  
15.50-20.40  Chairman’s Cup, bonuscup, match om 3:e pris 
16.20-19.30  
19.00-22.45  Brons 23, strata  

FREDAG 6 AUGUSTI
 

10.00-13.30  Brons 24  
14.30-18.00  Brons 25, handikapp  
15.30-21.00  Silver 8  
19.00-22.30  Brons 26, höstsilver med strata  

LÖRDAG 7 AUGUSTI
 

10.00-13.30  Brons 27  
14.30-18.00  Brons 28, handikapp  
15.30-21.15  Guldgruvan, gröna hissen par, kval  
19.00-22.30  Brons 29, höstsilver med strata  

SÖNDAG 8 AUGUSTI 
 

 
10.00-13.30  Brons 30, handikapp



17.380 
SPELARE 2019

 
 

1  CHAIRMAN´S CUP 

 

1  GULDGRUVAN

 

7  SVENSKA MÄSTERSKAP

8  SILVERTÄVLINGAR

 

   BRONSTÄVLINGAR

 
 

Gröna Hissen-kval, därefter KO-matcher.

Finalspel. 

40 eller 42 brickor. 

24 brickor. 

MER INFORMATION: 
www.svenskbridge.se/festival-2021

30



Läs mer om våra Bridgeresor på vår hemsida I Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25

Bridgeresor med service  
och kvalité!
Följ med oss på en resa med mycket trivselbridge, god mat och natur- och kulturupplevelser 
under ledning av våra erfarna bridgeledare. Vi erbjuder ett stort urval resor, allt från korta  
bridgeresor till några av södra Europas mest eftertraktade resmål. 

Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

BRIDGE PÅ ÖLAND Direkt efter påsk tillbringar vi 
några dagar gemensamt då vi spelar bridge, äter gott 
och har det trevligt tillsammans i Borgholm. Avresa 
från Stockholm 5/4, 5 dagar. Pris från 5 995 kr.

BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Spela bridge i 
eleganta Estoril. Vi bor på svenskägda Hotel Londres 
som specialiserat sig på just bridgegrupper. 
Avresa från Stockholm 18/10, 8 dagar.  
Pris från 11 495 kr.

BRIDGERESA TILL RIVA DEL SOLE, ITALIEN. Bara ett 
stenkast utanför Castiglione ligger den svenskägda 
hotellanläggningen Riva del Sole, här spelar vi trivsel-
bridge tillsammans. Avresa från Stockholm och 
Köpenhamn 26/9, 8 dagar. Pris från 14 495 kr.



BRIDGERESOR 2021 - Erbjudande

Researrangör: ReseSkaparna event & resor  
08-94 40 40  -  www.reseskaparna.se

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill kombinera ett välorganiserat bridgespel med kultur och 
nya upplevelser. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det passar alla nivåer. I våra resor ingår 
alltid flera utfärder och våra lokala guiders kunskap i kombination med vår bridgeledares kompetens skapar en 
extra innehållsrik bridge- och kulturresa. Bridge spelas varje dag. Ange medlemsnummer vid bokning. VÄLKOMNA!

Vår omtyckte bridgereseledare Kalle Persson, har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan 1980. Han verkar som 
tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag som tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Kalle har 
varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och välkomnar er till årets resor. För mer information om bridge: 
Kalle Persson 0730-80 89 07

Sicilien - Cefalù
- hotell invid havet och trevliga utfärder

Sicilien är perfekt för en bridgeresa. Denna italienska ö ligger långt söderut, något som 
borgar för god mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande och klimat. Vi bor invid 
havet i mysiga Cefalù på ett trevligt familjeägt hotell. Johan Berg vår omtyckta guide på 
Sicilien tar er med till Palermo, Castelbuono &  vingården Santa Anastasia. 

PRIS NU: 12 450 kr ( Ord. Pris: 12 950 kr )  8 dagar, 13/3

Sardinien - Smaragdkusten
- Italiens Gotland, en vacker, mysig och stolt ö

Sardinien - ett eget land med stolta och vänliga sarder, vackra berg, gyllene kuster, ett 
smaragdgrönt hav samt god mat, dryck, spännande traditioner och en intressant historia. 
Vi bor på Hotel Le Palme vid den omtalade smaragdkusten som fått sitt namn från det 
vackra grönskimrande havet. Hotellet har vackra trädgårdar, pool och en egen strand 
samt en trevlig restaurang. Vår lokala svenska guide Monica Johansson besöker vi Sar-
diska berg & byar, äter lunch med herdarna, provar det goda vermentino vinet och den 
lokala pecorino osten samt lär oss om stenålders Nurager. 

PRIS NU: 15 450 kr ( Ord. Pris: 15 950 kr )  8 dagar, 8/5 

Båstads Riviera - Bjärehalvön      Nyhet
- invid havet på vackra Bjärehalvön i Skåne

Följ med till Skåne och den vackra Bjärehalvön, det är som att komma utomlands. Hotell 
Riviera Strand, som ligger invid stranden erbjuder vackra omgivningar och trevlig restau-
rang. Här kan du koppla av i beprövad badortstradition i en miljö som andas ledighet och 
modern elegans. Vår lokala guide Ingrid Persson Skog som bor i Båstad visar oss sin stad 
samt den vackra Bjärehalvön och berömda Norrvikens trädgårdar. Denna resa är skapad 
för dig som vill hänföras av vackra omgivningar, bo bekvämt, njuta av bad och god mat. 
Vår erfarne bridgeledare Kalle Persson ordnar dagligen bridgespel. Du kan välja att an-
sluta med egen bil eller med tåg.

PRIS NU: 8 250 kr ( Ord. Pris: 8 750 kr )   5 dagar, 13/6 

* 
Boka innan 

håll rabatt
BOKA

INNAN 15 FEBRUARI
ERHÅLL

500 - 1000 KR 
RABATT

Avresa från 
Kastrup & Arlanda

I PRISET INGÅR-SICILIEN:

I PRISET INGÅR - SARDINIEN:

På våra resor ingår alltid: Erfarna svenska bridge- & reseledare, svensktalande guide & dagligt bridgespel & seminarium. 

I PRISET INGÅR - BÅSTAD:

  utomhusbad och gym



Kreta - Rethmynon       Nyhet
- Bridge invid havet på mysiga Aquila Rithymna Beach

Följ med till Kreta och spela bridge, denna grekiska ö som sedan länge är ett av Medelha-
vets mest uppskattade resmål. Med tre hundra soldagar, fina stränder, storslagen natur 
och gästfria människor är det lätt att förstå varför. Vi bor bekvämt på det femstjärniga 
hotellet Aquila Rithymna Beach, beläget direkt på stranden nära den gamla venetianska 
staden Rethymnon. En av dagarna besöker vi Rethymnon med sin gamla borg La Fortezza 
och sina vackra venetianska hus. Den lilla pittoreska fiskehamnen är som en teaterkuliss 
från en Medelhavsopera, både till form och utseende.Vi varvar bridgespel med intressanta 

lokala mat.  

PRIS NU: 14 250 kr ( Ord. Pris: 14 950 kr )   8 dagar, 16 okt

Albanien - Dürres Riviera
- Josifs Albanien med en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och 
möta stolta och vänliga Albaner som längtar efter att få visa upp sitt land och berätta 
sin historia. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss delar av hans 
nya Albanien. Det albanska köket överraskar och alla våra fördomar kommer på skam. 
De albanska krögarna är utbildade i italiensk och grekisk matkultur, vilka de briljerar i 
och gjort till sina egna. Både naturen och historien får oss att häpna. Vi får uppleva de 
majestätiska berg och det vackra havet. Josif berättar om sin familj och landets historia, 
som de flesta varit totalt ovetande om och vi alla berörs starkt av. Det är lätt att hålla med 
om både trendorakel och Josif om att det är nu man ska besöka Albanien när det gamla 
orörda ännu finns kvar och landet håller på att bygga upp en turistnäring som ger oss den 
komfort vi är vana vid.  Snart kanske även Albanien förlorar en del av sin särart och rättar 
in sig i ledet av europeisk musik, mat och mode.

PRIS NU: 15 450 kr ( Ord. Pris: 16 450 kr ) 10 dagar, 2 nov 2021 

Fuerteventura - Playa de Jandia    Nyhet
 - med boende på femstjärnigt hotell

Vill du spela bridge i lyxig miljö, invid milslånga stränder, njuta av härliga solterasser, spa, 
pooler och god mat? Följ med på ReseSkaparnas bridgeresa till Fuerteventura. Klimatet är 
torrt och soligt och konstbevattnade oaser med palmer och fruktodlingar lyser upp land-
skapet. Vi bor på Fuerteventura Palace, ett av Iberostars omtyckta hotell, invid Playa de 
Jandia på Jandiahalvöns sydostsida. Den nästan tre mil långa stranden inbjuder till långa 
härliga strandpromenader. En av dagarna besöker vi lokala matproducenter som Julians 
gård med ostproduktion och Sebastians olivgård samt ser hur man odlar Aloe vera.

PRIS NU: 16 450 kr ( Ord. Pris: 16 950 kr )  8 dagar, 21 jan 2022

I PRISET INGÅR - ALBANIEN:

Researrangör: ReseSkaparna event & resor  
08-94 40 40  -  www.reseskaparna.se

För mer information och erbjudanden besök
reseskaparna.se/bridgeresor

I PRISET INGÅR - FUERTEVENTURA: 

   hotell Fuerteventura Palace ****

I PRISET INGÅR - KRETA:

   Aquila Rithymna Beach *****

   promenad



Vi bjuder  
på kryssning! 
Som en av våra bästisar vill vi ge dig ett par 
riktigt bra erbjudanden på kryssningar  Njut av 
oslagbara skärgårdsvyer, god mat, taxfreefynd 
och soft underhållning. Välkommen till en trygg 
och säker resa. 

Läs mer och boka på 

Gäller t o m 30/12 2020. Begränsat antal platser.  
Med reservation för ändringar. 


