
 

 

19 september – 3 oktober 2020 

Bridgeresa All Inclusive till 
Grekland och ön Samos. 
Mellan de grönskande bergen och Egeiska havet ligger Karlovassi på 
Samos. Hotell Samaina Inn är beläget intill havet vid hamnen. Här finns ett 
trevligt utbud av restauranger och barer. Hotellet anordnar flera aktiviteter 
som cykelturer, vattengympa och underhållning. På hotellet finns ett 
poolområde med gratis solstolar och parasoller. Över vägen finns en liten 
stenstrand med solstolar och parasoller att hyra.  
En vecka/del i dubbelrum                 9 647:- 

Två veckor/del i dubbelrum            13 747:- 

Extrabädd i dubbelrum en vecka 8 867:-  två veckor 12 187:- 

Enkelrumstillägg, pris ej fastställt ännu. 

 https://www.apollo.se/resor/europa/grekland/samos/karlovassi/hotell/samaina-

inn 

Anmäl dig direkt till APOLLO via länk på 

Hemsidan, www.EuropaBridge.se. 

 Kontakta oss vid problem med anmälan via länk. 

 

 

Resan går som gruppresa med etablerad arrangör Apollo. Tidig anmälan minst 4-5 månader före 

avresan är nödvändig. För att se att det blir tillräckligt antal anmälda för att resan skall kunna 

genomföras. Senare anmälan kan mötas av högre pris, enligt arrangörens resevillkor. Vänta alltså inte 

på sista minuten erbjudanden, för det kan vi tyvärr inte arbeta med.  

Apollo som arrangör fakturerar hela beloppet inkl. konferensavgiften (bridgearremanget). Samt står för 

resegarantin, medan EuropaBridge ansvarar för bridgen. 

 

 

 

. 

 

Res med 

Europabridge till 

sol, värme och 

bridge i trevlig 

gemenskap. 

 

Vi spelar 10 

bridgetävlingar 

varje vecka, två 

tävlingar per dag. 
Spelavgift 100 Skr/vecka 

 

Partnergaranti 

innebär att du kan 

åka utan fast 

bridgepartner. 

 

Vi reser med 

Apollo från 

Arlanda, Kastrup 

och Landvetter. 
 

 

 

 

 

 

Ann & Jerry 

Bridgeresor AB 
Org. nr 559145-8145 

Djupövägen 25 A  
881 31  Sollefteå 
070-407 07 09 

 
e.post: info@europabridge.se 

ring eller maila vid frågor och 

funderingar 

 

läs mera på vår hemsida 

http://www.europabridge.se/ 

 

https://www.apollo.se/resor/europa/grekland/samos/karlovassi/hotell/samaina-inn
https://www.apollo.se/resor/europa/grekland/samos/karlovassi/hotell/samaina-inn
http://www.europabridge.se/


Resmål:.  Karlovassi på Samos 
Från Arlanda, Kastrup och Landvetter. 
 
Hotell: Samaina Inn 

        
 

 
Utresedatum  Från ort Utresa Hemresa 
20.09.19 & 20.09.26 Arlanda 6:05-10:45 20.09.26 & 20.10.03 11:45-14:30 
20.09.19 & 20.09.26 Kastrup 6:10-10:30 20.09.26 & 20.10.03 11:30-13:55 
20.09.19      Landvetter 05:55-10:25 20.09.26   11:25-13:3  
OBS ! från Landveter endast vecka 1 
 
Flygbolaget reserverar sig för eventuella förändringar i tidtabellen. 
 

 
Pris per person   1 vecka  2 veckor  
            
Del i dubbelrum 
Extrabädd i 
dubbelrum 
Enkelrumstillägg                                 
 
 

 
 
 

9 647:-  
 
8 867:- 
Pris ej fastställt 

13 747:-  
 
 12 187:- 

- 
      - 
 
 

I priset ingår: 
Flyg tur/retur med ett incheckat bagage. 
Övernattningar på hotell Samaina Inn. 
All Inclusive. 
Transfer flygplatsen – hotellet – flygplatsen. 
Flygmat tur/retur, standardmåltid. 
Avbokningsskydd. 
Bridgearrangemanget. 
 
Tillkommer: Spelavgift 100 kr/vecka, betalas på plats i SKR. 
    
 
Myndigheterna tar i vissa länder ut en skatt på hotellövernattningar.                                                                  
Skatten varierar med officiell hotellkategori och vistelsens längd. 
Betalas direkt till hotellet vid incheckningen, antingen kontant eller 
med kort.                  
Mer info under specifikt resmål. 
 
 
 

 

       Vänliga Bridgehälsningar Ann och Jerry            

        


