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Dagarna blir längre, temperaturen stiger och 
våren närmar sig med stormsteg. Här kom-
mer lite av varje som framöver är på gång 
under knoppningstider.

BIT – DEN NYA HEMSIDAN
Fler och fler klubbar hör av sig och vill vara med 
som pionjärer och testpiloter med den nya klubb-
hemsidan i BIT. Vill Din klubb också vara med i upp-
starten? Hör av dig till någon av rikskonsulenterna, 
så ordnas det åtkomst till din klubbs nya hemsida i 
BIT och ni kan börja med att bygga den nya spän-
nande klubbhemsidan.

PÅ GÅNG
Nybörjarträffen 11-24 april
Simultantävlingar April och maj månad ut, sedan  
 sommaruppehåll. Tillsammans  
 med Norge den 11 april
Klubbyte 15 april – 15 augusti är det ”fritt” 
  att byta klubb för våra medlem 
 mar. Ring eller maila kansliet.
Guldtävlingar 23 april partävling i Laholm   
 30 april mixed lag i Karlstad 
 1 maj mixed par i Karlstad
Sommarbridge 30 april senast, uppgifter om  
 sommarbridge till medlemstid- 
 ningen Bridge och hemsidan. 
Bridgefestivalen 29 juli – 7 augusti  

NYBÖRJARTRÄFFEN 2016
Det är minst sagt hög tid att anmäla sig som ar-
rangör. Mellan den 11 och 24 april spelas Nybörjar-
träffen 2016. All information finns på hemsidan www.
svenskbridge.se/nybörjarträffen-2016/nyheter/2826.

SIMULTANTÄVLINGAR
Förbundets simultantävlingar fortsätter på dag- och 
kvällstid samt söndagar under våren. All information om 
anmälningar, program, kostnader, redovisning mm finns 
på hemsidan www.svenskbridge.se/simultan. 
Måndagen den 11 april arrangeras simultanbridgen till-
sammans med Norge. Kan vi slå rekordnoteringen 1131 
par från förra gången vi arrangerad tillsammans i höstas?

Kvällstid  Dagtid Söndag                                                                       
Torsdag 7/4 Fredag 1/4 Söndag 3/4
Måndag 11/4 (N) Tisdag 5/4 Söndag 24/4
Tisdag 18/4 Onsdag 13/4  
Onsdag 27/4 Torsdag 21/4  
 Fredag 29/4
Starttider         
18.00-19.00 12.00-14.00 13.00-17.00

BRIDGEFESTIVALEN
Hög tid att boka in någon eller några dagar, eller 
kanske hela dryga veckan i din kalender för Bridge-
festivalen i Örebro 29 juli-7 augusti. Hög tid också 
att sätta ihop ett lag till Chairman`s Cup, kanske ett 
distriktslag. Se senaste numret av medlemstidningen 
Bridge eller på hemsidan alla detaljer om och kring 
Bridgefestivalen 2016. 

SVENSKA CUPEN 2016
Lottningen för 3:e omgången finns nu på hemsidan. 
Det är nu ren cup och definitiv utslagning vid förlust 
från och med denna omgång.

EFTERLYSNING
Förbundet söker kontakt med dig som har person-
lig kontakt med någon som sitter i styrelsen eller 
har ledande befattning i idrottsförbund, anslutna till 
Riksidrottsförbundet (RF). Skicka ett mail till Micke 
Melander, mme@svenskbridge.se. 

SAMMARBETSPARTNERS
Bifogat detta Medlemsnytt finns information från två 
av våra samarbetsparters, Reseskaparna och Grand 
Tours.

NÄSTA UTSKICK
Nästa Medlemsnytt får du i din e-post när våren har 
kommit ett gott stycke på vägen, det vill säga kring 
den 1 maj.

Bästa vårhälsningar, 
Kansliet
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Jul- & Nyårsbridge på Turkiska Rivieran
Året avslutas med All Inclusive och trivsamt 
bridgespel lett av vår bridgevärd Peter Antoni, 
på vårt utvalda hotell Von Resort Golden 
Coast  strax utanför Side.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn. 
Julresa 19/12 och Nyårsresa 26/12. 8 dagar. 
Jul- och Nyårsresa 19/12. 2015. 15 dagar.  
Pris från 9.995:- resp. 16.995:-

Bridgekurs i Sydspanien
Lär dig spela bridge eller utveckla ditt spel till 
en högre nivå! Följ med på vår intensivkurs i 
bridge under två veckor i charmiga kuststaden 
Almuñécar. Vi bor bekvämt i lägenheter på hotell 
Chinasol, precis vid havet. Du får en kursbok, 
CD-skiva och två kortlekar. Halvpension ingår. 
Kursledare är Mats Bud och Anki Malmgren. 
Avresa från Stockholm (Köpenhamn) 27/2.  
15 dagar. Pris från 12.995:-

Bridgeresa till Prag
Hela Gamla stan i Prag är erkänd som kultur-
minne, med sina kullerstensgator, enastående 
arkitektur och härliga atmosfär! Hit åker vi för 
att bli rikligt belönade med en variation av god 
mat, kultur och musik. Vi bor fint på hotell 
Majestic och kombinerar bridgespel med inne-
hållsrika utflykter. Bridgevärd är Mats Bud.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 24/4. 
6 dagar. Pris från 8.595:-

Bridgekryssningar med M/S Birka
Varmt välkommen med på våra populära bridge-
kryssningar med M/S Birka. Förutom bridge-
spel avnjuter vi en vällagad kryssningsmeny, 
dansar och umgås. Bridgebord i konferens-
avdelningen, två perioder med Barometer. 
Gratis bussanslutning genom Birka erbjuds. 
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen. 31/1, 
3/4, 25/9, 20/11. 22 tim. Pris från 1.095:-

Bridgeresa till Mallorca
På ljuvliga Mallorca njuter du god mat, skön natur 
och milt klimat. Här bor vi på mycket omtyckta, 
fyrstjärniga Punta del Mar, belägen på en klippa 
i charmiga badorten 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:-

Bridgeresa till Malta
Resan går till välordnade Mellieha Holiday 
Centre, beläget på norra Malta. Vi bor i stora 
(70 kvm) enplans semesterhus med 3 rum 
och fullt utrustat kök. Om dagarna spelar vi 
bridge och kan välja bland ett urval av trevliga 
aktiviteter. Halv pension ingår. Bridgevärd är 
Peter Antoni. (Teknisk arrangör: FolkeFerie.) 
Avresa från Köpenhamn 5/11 och Stockholm 
6/11 2016. 8 eller 15 dagar. Pris från 13.495:- 
resp. 15.995:-

Vi har många års erfarenhet av att ordna trevliga och 

prisvärda bridgeresor till när och fjärran. Med lika-

sinnade njuter vi av god mat, varm atmosfär och 

personlig service. Våra omtyckta bridgevärdar finns 

med för att ge bästa tänkbara service och ordna med 

bridgespel. I samråd med våra bridgevärdar har vi 

tagit fram följande bridgeresor. Ett par gamla favoriter 

och några nya spännande resmål.

Grand Tours resor med bridgetema  Bridgeresor

Följ med på  
en av våra resor 
där du får spela 

bridge med 
likasinnade!

Bridgeresor  Grand Tours resor med bridgetema

Spela bridge med oss på din resa

 Bridge

Vår bridgevärd Mats Bud
Mats Bud t.v. är en av våra populära bridgevärdar som bjuder till 
spel på våra bridgekryssningar med M/S Birka. Tillsammans med 
Anki Malmgren leder han våra bridgekurser i Almuñécar. 

JUL & NYÅR PÅ TURKISKA RIVIERAN

Resfakta
ALLT DETTA INGÅR I PRISET
Flygresa t/r • Transfer t/r • Frukost pension – i de 
flesta fall även halvpension • En stadsrundtur till 
fots eller med buss • Bridgelokal och brickor 
• Grand Tours värdar/värdinnor • Grand Tours 
 bridgevärd. 

BRIDGE PÅ RESAN
Under resan ordnar vår bridgevärd med trivsamt 
bridgespel. Dagar då vi inte är på utflykt eller till 
havs spelas oftast två avslutade partier, övriga 
dagar spelas ett parti. Inget spel om pengar 
förekommer. Spelavgift tillkommer om 100:-/
vecka, att betala direkt till bridgevärden.

Utförliga dag för dag-program och priser finns på 
grandtours.se

Boka er egen 
gruppresa! 
Om ni är ett gäng spelande bridgevänner eller 
om ni är en grupp (min. 10 pers) inom er lokala 
förening som vill göra en egen bridgeresa så 
hjälper vi gärna till att sy ihop en resa för just 
er. Kontakta oss så utformar vi resan helt 
enligt era önskemål!

Fler bridgeresor
Se även vår Bridgekryssning med MSC Sinfonia, 
från Venedig till Sydafrika! Ytterligare bridge-
resor tillkommer under årets gång så håll utkik 
på vår hemsida!

BRIDGEKURS I SYDSPANIEN

BRIDGERESA TILL PRAG

BRIDGERESA TILL MALTA

BRIDGERESA TILL MALLORCA

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA

BRIDGERESOR 2016

VÅRBRIDGE I PRAG 
Hela Gamla stan i Prag är erkänd som kultur-
minne, med sina kullerstensgator, enastående 
arkitektur och härliga atmosfär! Hit åker vi för 
att bli rikligt belönade med en variation av god 
mat, kultur och musik. Vi bor fint på hotell 
Majestic och kombinerar bridgespel med 
innehållsrika utflykter. Bridgevärd är Mats Bud. 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 24/4. 
6 dagar. Pris från 8.595:- 
 
M/S BIRKA - BRIDGEKRYSS TILL GOTLAND  
Den 23 – 25 maj erbjuder vi tillsammans med 
Birka Cruises en härlig kryssning med M/S Birka 
till Gotland. Kryssningen varvas med både 
bridgespel och kulinariska smakupplevelser. 
Ombord bjuds det på dans, goda middagar, 
shower, aktiviteter och underhållning. 
Bridgevärd är Mats Bud. 
Avresa från Stockholm 23/5. 3 dagar. 
Ord.pris från 2.995:- 
(Medlemsrabatt – 500 kr/hytt) 
 
BRIDGEKRYSSNING I NORSKA FJORDAR 
Följ med och upplev andlöst skön natur, 
snöklädda fjäll, och smaragdgrönt vatten. 
I sommar erbjuder vi dig och dina bridge-
vänner en kryss med MSC Opera från 
Köpenhamn via Warnemünde till de vackraste 
fjordarna. Idylliska strandhugg i Bergen, Flåm 
och Geiranger. Bridgevärd är Mats Bud.
Avresa från Köpenhamn 25/6. 8 dagar. 
Pris från 8.995:- 
 
BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA 
Varmt välkommen med på våra populära 
bridge kryssningar med M/S Birka. Förutom 
bridgespel avnjuter vi en vällagad kryssnings-
meny, dansar och umgås. Bridgebord i konfe-
rensavdelningen, två perioder med Barometer. 
Gratis bussanslutning genom Birka erbjuds. 
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen. 
25/9, 20/11. 22 tim. 
Pris från 1.095:- 

Dessa och fler bridgeresor finner du på vår hemsida I Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25 (mån-fre 9-17)
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Jul- & Nyårsbridge på Turkiska Rivieran
Året avslutas med All Inclusive och trivsamt 
bridgespel lett av vår bridgevärd Peter Antoni, 
på vårt utvalda hotell Von Resort Golden 
Coast  strax utanför Side.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn. 
Julresa 19/12 och Nyårsresa 26/12. 8 dagar. 
Jul- och Nyårsresa 19/12. 2015. 15 dagar.  
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Bridgekurs i Sydspanien
Lär dig spela bridge eller utveckla ditt spel till 
en högre nivå! Följ med på vår intensivkurs i 
bridge under två veckor i charmiga kuststaden 
Almuñécar. Vi bor bekvämt i lägenheter på hotell 
Chinasol, precis vid havet. Du får en kursbok, 
CD-skiva och två kortlekar. Halvpension ingår. 
Kursledare är Mats Bud och Anki Malmgren. 
Avresa från Stockholm (Köpenhamn) 27/2.  
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Bridgeresa till Prag
Hela Gamla stan i Prag är erkänd som kultur-
minne, med sina kullerstensgator, enastående 
arkitektur och härliga atmosfär! Hit åker vi för 
att bli rikligt belönade med en variation av god 
mat, kultur och musik. Vi bor fint på hotell 
Majestic och kombinerar bridgespel med inne-
hållsrika utflykter. Bridgevärd är Mats Bud.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 24/4. 
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Bridgekryssningar med M/S Birka
Varmt välkommen med på våra populära bridge-
kryssningar med M/S Birka. Förutom bridge-
spel avnjuter vi en vällagad kryssningsmeny, 
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Bridgeresa till Mallorca
På ljuvliga Mallorca njuter du god mat, skön natur 
och milt klimat. Här bor vi på mycket omtyckta, 
fyrstjärniga Punta del Mar, belägen på en klippa 
i charmiga badorten 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:-

Bridgeresa till Malta
Resan går till välordnade Mellieha Holiday 
Centre, beläget på norra Malta. Vi bor i stora 
(70 kvm) enplans semesterhus med 3 rum 
och fullt utrustat kök. Om dagarna spelar vi 
bridge och kan välja bland ett urval av trevliga 
aktiviteter. Halv pension ingår. Bridgevärd är 
Peter Antoni. (Teknisk arrangör: FolkeFerie.) 
Avresa från Köpenhamn 5/11 och Stockholm 
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Vi har många års erfarenhet av att ordna trevliga och 

prisvärda bridgeresor till när och fjärran. Med lika-

sinnade njuter vi av god mat, varm atmosfär och 

personlig service. Våra omtyckta bridgevärdar finns 

med för att ge bästa tänkbara service och ordna med 

bridgespel. I samråd med våra bridgevärdar har vi 

tagit fram följande bridgeresor. Ett par gamla favoriter 

och några nya spännande resmål.

Grand Tours resor med bridgetema  Bridgeresor

Följ med på  
en av våra resor 
där du får spela 

bridge med 
likasinnade!

Bridgeresor  Grand Tours resor med bridgetema

Spela bridge med oss på din resa

 Bridge

Vår bridgevärd Mats Bud
Mats Bud t.v. är en av våra populära bridgevärdar som bjuder till 
spel på våra bridgekryssningar med M/S Birka. Tillsammans med 
Anki Malmgren leder han våra bridgekurser i Almuñécar. 

JUL & NYÅR PÅ TURKISKA RIVIERAN

Resfakta
ALLT DETTA INGÅR I PRISET
Flygresa t/r • Transfer t/r • Frukost pension – i de 
flesta fall även halvpension • En stadsrundtur till 
fots eller med buss • Bridgelokal och brickor 
• Grand Tours värdar/värdinnor • Grand Tours 
 bridgevärd. 

BRIDGE PÅ RESAN
Under resan ordnar vår bridgevärd med trivsamt 
bridgespel. Dagar då vi inte är på utflykt eller till 
havs spelas oftast två avslutade partier, övriga 
dagar spelas ett parti. Inget spel om pengar 
förekommer. Spelavgift tillkommer om 100:-/
vecka, att betala direkt till bridgevärden.

Utförliga dag för dag-program och priser finns på 
grandtours.se

Boka er egen 
gruppresa! 
Om ni är ett gäng spelande bridgevänner eller 
om ni är en grupp (min. 10 pers) inom er lokala 
förening som vill göra en egen bridgeresa så 
hjälper vi gärna till att sy ihop en resa för just 
er. Kontakta oss så utformar vi resan helt 
enligt era önskemål!

Fler bridgeresor
Se även vår Bridgekryssning med MSC Sinfonia, 
från Venedig till Sydafrika! Ytterligare bridge-
resor tillkommer under årets gång så håll utkik 
på vår hemsida!

BRIDGEKURS I SYDSPANIEN

BRIDGERESA TILL PRAG

BRIDGERESA TILL MALTA

BRIDGERESA TILL MALLORCA

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA

BRIDGEVECKOR PÅ MALLORCA I HÖST 
Vi upprepar förra årets succé till ljuvliga 
Mallorca. Här bor vi på omtyckta, fyrstjärniga 
Punta del Mar, på en klippa i semesterorten 
Santa Ponsa. Halvpension ingår i priset. 
Bridgevärd är Gunnar Alexandersson. 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 15/10. 
8 el 15 dagar. Pris från 9.995:- resp. 13.995:- 
 
BRIDGERESA TILL  SOLIGA MALTA 
Resan går till välordnade Mellieha Holiday 
Centre, beläget på norra Malta. Vi bor i stora 
(70 kvm) enplans semesterhus med 3 rum och 
fullt utrustat kök. Om dagarna spelar vi bridge 
och kan välja bland ett urval av trevliga aktivite-
ter. Halv pension ingår. Bridgevärd är Peter 
Antoni. (Teknisk arrangör: FolkeFerie.) 
Avresa från Köpenhamn 5/11 och Stockholm 
6/11 2016. 8 eller 15 dagar.  
Pris från 13.495:- resp. 15.995:- 
 
EXOTISK BRIDGEKRYSSNING TILL SYDAFRIKA 
Från Venedig kryssar vi med MSC Sinfonia till 
grekiska Katakolon och vidare genom Suezka-
nalen 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:- 
 
NYÅRSKRYSSNING PÅ DONAU 
Låt året avslutas med en oförglömlig bridge-
kryssning på Donau! Under en veckas kryssning 
får du uppleva all sköns festligheter och lära 
känna fyra av Europas vackraste huvudstäder 
Belgrad, Budapest, Bratislava och Wien. I resan 
ingår helpension ombord, underhållning, 
utflykter, dricks och förstås trevligt bridgespel i 
goda vänners lag! 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 
26/12. 8 dagar. Pris från 15.995:-

Vi har många års erfarenhet av att ordna trevliga och prisvärda bridgeresor. 
Med likasinnade njuter vi av god mat, varm atmosfär och personlig service. 
Spelar gör vi för att det är roligt, vi har inga spel om pengar eller poäng. Våra 
erfarna bridgevärdar finns med för att ge dig bästa tänkbara bridgeresa.

Välkommen att spela bridge med oss på din resa



BRIDGERESOR

ReseSkaparna har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och erbjuder alla medlemmar förmånliga rabatter på 
våra bridgeresor. I samarbete med Christer Cedergren, Köp En Sol erbjuds bekväma och innehållsrika bridge- och kultur-
resor. Varje år väljer vi några nya spännande resmål där våra resor ger en inblick i ett lands kultur genom våra lokala speci-
alguider kombinerat med bridgespel 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

2016

KALENDARIUM BRIDGERESOR 2016
Amalfi 8 dgr  5 - 12 apr

Atlantkryssning  22 apr - 10 maj

Monte Negro 8 dgr  17 - 24 sep

Historiska Malta 11dgr  2 - 12 nov

Medlemsskap är obligatorisk och medlemsnummer anges vid bokning.
En bordsavgift om 50 kr/speldag betalas på plats till er bridgeledare.

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

FAKTA
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 

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

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 fartyg med elegant interiör, stort ljus-
insläpp och modern konst. Vi kryssar 14 
nätter från Karibien till Medelhavet med 
strandhugg i Puerto Rico, Gibraltar & Ma-
laga.

Vill du kryssa med ett fartyg med ele-
gant interiör, stort ljusinsläpp och mo-

Balkonghytt

dern konst är Brilliance of the Seas något 
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-



Montenegro

FAKTA
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

TILLÄGG: 
Enkelrum: 900 kr

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)

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

FAKTA
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

TILLÄGG: 
Enkelrum: 900 kr

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)
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Historiska Malta
 -Succen fortsätter 8:e året i rad

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.

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 
lugnare ö som präglas av lantlig idyll. Vi 
ser Ġgantija-templen och ”Det blå fönst-
ret”. BRIDGE 7. Middag. (F, M)

DAG 8: UTFÄRD SÖDRA MALTA
Den lilla pittoreska fiskebyn Marsaxlokk 
välkomnar med färgrika fiskebåtar så 
kallade 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)

FAKTA
MEDLEMSPRIS: 11 900 KR
RESLÄNGD: 11 DAGAR
AVRESA: 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

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

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

FAKTA
MEDLEMSPRIS:   10 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA:  27 OKT 2016
I PRISET INGÅR: 
•  Flyg Arlanda-Malta t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  2 middagar på hotellet
•  Bridgespel 7 dagar
•  Svensk bridgeledare
•  Svensktalande reseledare/guide
•  Utfärder enligt program
TILLÄGG: 
Enkelrum: 1 350 kr

På efterfrågan erbjuds nu bridgeresor för mindre rutinerade till vårt omtyckta resmål 
Malta. Resan är initierad av bridgeledare Gunnar Göthberg som sen 12 år tillbaka är 
hemmahörande på Örebridgen och innan dess var han på St Eriks BK i 10 år. Resan rik-
tar sig till de bridgespelare som har spelat i några år och vill ta nästa steg och förbättra 
sitt spel. Vi  kombinerar intressanta utflykter med seminarier i bridge. Vi går igenom 
områden som gruppen behöver och spelar därefter några brickor på temat. Ämnen 
som kan ingå är grundläggande budteori med budträning, Stenbergs 2 NT, kontroll-
budgivning inkl essfråga och naturligtvis spelteknik och försvarsspel. Har gruppen 
önskemål om andra ämnen tar vi upp det också.

Vi bor på samma hotell som för vår ordinarie Maltaresa-Cavalieri hotell. Vårt bridgerum 
ligger på övre våningen med en fin utsikt utöver havet.
I resan ingår utfärder till Södra Malta med en god fisklunch, en halvdagstur till Val-
letta samt kvällstur till Birgu med middag. Följande utfärder erbjuds; Gozo heldag och 
Mdina & Mosta med vinprovning.

För mindre rutinerade


