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Velkommen tilbake til Hotel Paradise Park! 
Vi ønsker alle våre deltakere hjertelig velkommen 

til nok et ”Bridge for Alle”-opphold her hos oss! 

 

 

3rd Paradise Park 
og 

NBF Bridgefestival 
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Tredje Paradise Park og NBF Bridgefestival 

VELKOMMEN!! 
 

”Tredje gången gillt” bruker vår søta bror i øst å si. Nå er det tredje gang vi kan ønske 

velkommen til Paradise Park i Los Cristianos på Tenerife, og vi regner definitivt ikke med at 

det blir den siste. Vi har gjort diverse undersøkelser på andre mulige arrangementssteder, men 

så langt finner vi ingen som kan gi oss tilsvarende fasiliteter til samme gunstige pris. Derfor 

satser vi på Paradise Park også i årene som kommer. 

Vi sier et hjertelig velkommen til både 
gjengangere og nykommere. Totalt sett ser 
deltagerantallet ut til å bli omtrent det samme 
som i fjor, dvs. i underkant av 200, og det er vi 
svært fornøyd med. Hotellet begynner å fylles 
opp, men vi jobber intenst for at romønskene 
til de enkelte skal oppfylles. 
Årets opplegg vil i hovedsak følge de opptrukne 
linjene fra tidligere, med bridge hver dag fra 
16-20, unntatt søndag. Fredager og lørdager 
spilles det vi kaller en hovedturnering, og ellers 
er det enkeltturneringer. Grundigere info om 
de enkelte aktivitetene finner du andre steder i 
bulletinen. Det blir som tidligere undervisning 
tre dager pr uke, men denne gangen blir 
mandagsundervisningen lagt til formiddagen 
(10-11). Golf blir det rikelig anledning til på 
fine baner, og turmuligheter og 
restauranttilbud skorter det heller ikke på. 
I fjor opplevde vi at det ved noen anledninger 
ble i trangeste laget i spillelokalene, og derfor 
vil det nå spilles på to steder når deltagelsen er 
størst. I tillegg til konferansesalen i 6. etasje 

vil vi bruke restaurant Atlanta som ligger i 
utkanten av hotellområdet (der vi spilte det 
første året). 
Som i fjor vil vi ha bridgepub i Bar Teide på 
toppen av hotellet fra 21-24 hver kveld med 
gode muligheter til sosialt samvær, små 
konkurranser og kanskje et slag kort etter 
middag. 
I tillegg til denne velkomstbulletinen blir det en 
ukentlig bulletin (sannsynligvis på onsdager) og 
en avslutningsbulletin som dere får noen dager 
etter at festivalen er over i slutten av januar. I 
tillegg vil vi selvfølgelig produsere løpende 
resultater og informasjon som er viktig for 
dere. Vi vil ha et kontorområde i nærheten av 
resepsjonen som vil være bemannet en stund 
hver dag (8.30-9.30), der finner dere også 
infotavlene våre. 
Vi håper på like fantastisk vær som vi har hatt 
begge de tidligere årene og ser fram til 
hyggelige dager sammen med dere i 
”Paradiset” 

 
 

 
Knut Kjærnsrød 
Bulletinredaktør 

 
Per Bryde Sundseth 
Arrangementsansvarlig 
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Velkommen til bridge på Tenerife 

 

På vegne av Norsk Bridgeforbund vil jeg få ønske alle hjertelig velkommen som spiller eller 

ledsager til bridgetilbudet vårt på Tenerife. Det er tredje året forbundet arrangerer 

bridgeturnering i utlandet. Det ser ut til at deltakelsen øker også i 2012, noe vi selvsagt er 

godt fornøyd med. Bridgearrangementet på Tenerife er en del av tilbudene som inngår i 

”Bridge for Alle”-konseptet, hvor kombinasjonen mellom bridge og opplevelse er det sentrale. 

”Bridge for alle” er den ene av to pilarer som 
forbundet bygger sitt tilbud på. Den andre 
pilaren er ”Bridge som Sport”. Som dere sikkert 
leste i siste nummeret av medlemsbladet, har 
forbundet startet samtaler med Tromsø om 
finansiering av et åpent EM i 2015. Norge har 
ikke arrangert et EM siden 1969, slik at både 
som en stormakt internasjonalt innen bridge og 
for å skape blest om bridge generelt, tror vi 
dette er et viktig tiltak. 
Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre alle 
til å delta på Bridgefestivalen, som i 2012 skal 
arrangeres i Fredrikstad. Vi har store 
forhåpninger om at flyttingen til Fredrikstad vil 
bidra til å heve kvaliteten og rammen rundt 
festivalen ytterligere. Som i fjor blir det også 
arrangert nybegynnerfestival og juniorleir i 
forkant av bridgefestivalen. Det er altså mange 

gode tilbud, og dermed grunner, til å sette av 
noen dager for å delta på bridgefestivalen. 
Jeg har gledet meg til årets tur til Tenerife 
siden i fjor. Kombinasjonen av ferie og 
opplevelser gjør dette til et fint avbrekk i 
hverdagen. Jeg håper dere alle får mange fine 
opplevelser, som kan være gode å ha med seg 
tilbake i hverdagen hjemme i Norge. Som de to 
foregående årene er det Per Bryde Sundseth og 
Knut Kjærnsrød som skal lede staben. Jeg er 
trygg på at alle i staben vil gjøre sitt optimale 
for at dere skal få god service og legge til rette 
for hyggelige bridgeopplevelser. 
Men før det blir bridge på Tenerife så skal det 
feires jul og nytt år. Jeg vil derfor benytte 
anledningen til å ønske dere alle en riktig god 
jul og et godt nytt år. Så blir det en fin start på 
det nye året med bridge og ferie på Tenerife.  

 
 
 
 
Jan Aasen 
President 

  

Presidenten i NBF, Jan Aasen, 
ønsker alle årets deltakere velkommen! 
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Bridge for Alle på Paradise Park – 2012 

 

Spilleinfo 
Det blir organisert bridge hver dag fra fredag 6. til lørdag 28. januar, unntatt søndager, med 
dagsturneringer mandag – torsdag og hovedturneringer fredag/lørdag. 
For de som ankommer tidligere og som ønsker å spille umiddelbart, kan vi lage små, uformelle 
turneringer etter middag fram til torsdag. Ellers kan en selvfølgelig når som helst samles og ta 
et slag kort på privat initiativ. 
 

Tid 
Alle dager kl 16.00 – 20.00 

Antall spill 
22 – 27, avhengig av deltakelse. 

Teknisk 
Ferdigdublerte spill, meldebokser og 
Bridgemate i A-gruppa 

Sted 
Kongressalen i 6. etasje på Paradise Park og 
Restaurant Atlanta (100 meter fra 
hotellinngangen). 

Puljer 
Såfremt deltakelsen er stor nok, spilles det i 
A- og B-pulje 

Røyking/lufting 
Terrassen på toppen av hotellet (8. etasje – 
Teide Bar ) 
Terrassen utenfor restaurant Atlanta 

Servering 
Det settes begge steder opp selvbetjent bar i 
tilknytning til spillelokalet (Honesty Bar). 
Dette har fungert meget bra tidligere. 

Avgifter 
For den første uka en deltar, betaler 
medlemmer av NBF (eller annet nordisk 
forbund) kr 750 og andre 1250. For hver av 

de neste ukene er satsene 150/250. Det er 
opprettet egen klubb som kalles Bridge for 
Alle som det går an å melde seg inn i. Det 
koster kr 490 og gir alle rettigheter i NBF. 
Avgiften dekker også undervisning, 
bulletiner, bridgepub osv. Det er mulig for 
spillere utenfra å delta på enkeltturneringer, 
så fremt det er plass, mot en avgift på 12 
Euro/100 kr for dagsturneringer og 30 
Euro/250 kr for hovedturnering. 

Premiering 
Vinnerne av hovedturneringene i A-klassen 
får premie gitt av hotellet. Utenom det blir 
det vin, T-skjorter, caps, slips og bøker som 
premier. 

Generelt 
Vi har ingen organisert forhåndspåmelding til 
turneringene, men vi ser gjerne at de som 
ønsker å spille, sier fra så tidlig som mulig. 
Spesielt gjelder dette nye parkombinasjoner. 
 
Oppmøte 10 minutter før start. 
 
Vi anmoder røykere og andre som tar seg en 
luftetur om å følge nøye med på tiden slik at 
vi unngår forsinkelser.  

 
 

  



Bridge for Alle 2012 

Tenerife 6. – 29. januar. 

 

 

Mesterspilleren Roger i aksjon 
I årets bulletiner vil mesterspilleren Roger stå for underholdningen. 

Roger på oppdagerferd 

- Mine herrer, jeg måtte få tak i fordelingsnøkkelen før jeg satte inn sluttspurten, sa Roger. – Det 
har vel noe med kortplassering å gjøre, og jeg var heldig som fikk klaff. 
- Det ligner da ikke deg å være så beskjeden! kom det fra Bias. Men nå er det vel på tide å komme 
i gang med hendelsesforløpet: 
 

 Stein 

  E 

  6 5 

  K D 9 8 7 3 2 

  K D 4 

  

 K D 9 8 6 2 

 E 9 2 

 4 

 E Kn 3 

 Roger 

 
Stein var giver, og Stein og Roger var i sonen. Meldingene: 
 

Stein Jan Roger Bias 

1 1 1 2 

3 pass 4 pass 

pass pass   

Bias spilte ut hjerter Knekt, som Roger stakk med Esset. Så trakk han ruter 4, Bias gikk straks opp 
med Esset, og fra Jan kom tieren. Bias fortsatte med hjerter 10 og en hjerter til, som tvang bordet 
til å stjele med spar Ess. Et våkent motspill, som fikk selveste Roger til å rynke sin høye panne. 
Vel, tenkte Roger, jeg får forsøke å peile inn sitsen. Hvoretter han trakk ruter Konge, som Jan 
stjal. Roger stjal over, fortsatte med spar Konge, og spilte så bordet inn på kløver Konge. Nå 
fulgte ruter Dame. Da Jan ikke stjal var det åpenbart at han ikke hadde flere trumf igjen. Dermed 
var Bias markert med Knekt-10 fjerde i spar, ved siden av 3 hjerter og 4 ruter. Følgelig holdt han 
bare to kløver. Etter dette lille regnestykke var fordelingsnøkkelen klar, og Roger kunne lett 
rekonstruere de fire hender. 
 
Kan du avslutte spillet like mesterlig som Roger? Se Rogers løsning på neste side.  
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Rogers løsning 

Så her er alle kortene: 
 

  Stein  

    E   

    6 5   

    K D 9 8 7 3 2   

 Bias   K D 4  Jan 

 Kn 10 7 4    5 3 

 Kn 10 8    K D 7 4 3 

 E Kn 6 5    10 

 9 7  Roger  10 8 6 5 2 

   K D 9 8 6 2   

   E 9 2   

   4   

   E Kn 3   

Kan De nå, kjære leser, finne ut det vinnende sluttspill? Eller – for å stille spørsmålet på en annen 
måte – kan De tenke Dem hva Roger kastet på ruter Dame? 
Ganske riktig – han kastet kløver Ess! Så stjal han en ruter, spilte bordet inn på kløver Dame, og nå 
var stillingen: 

     - 

     - 

     9 8 

     4 
 

 Kn 10 7       - 

 -        D 

 -        - 

 -        10 8 
 

     D 9 8 

     - 

     - 

     - 
 
Inne på bordet fortsatte Roger med ruter 9, som han stjal med spar 8. Bias stjal over, men så 
måtte han returnere spar til Rogers saks D-9. Dermed var kontrakten i havn. 
- Du kunne intet gjøre, Bias, sa Roger trøstende. – Skjebnen ville at du ble offeret. 
- Takket være din forbaskede fordelingsnøkkel, sa Bias.  
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Spilletips 1 – 2012 

Finn et alternativ! 

 

I dette spillet kan det se ut som du må ta en 
finesse for å få det tolvte stikket: 

K D Kn 

E Kn 5 2 

K 8 5 

E 6 3 
 

E 6 3 

K D 6 

E 4 2 

K Kn 5 2 
 
Meldingene har gått på enkleste vis: 
S  N 
1 NT  6 NT 
 
Vest spiller ut spar ti, og du skal planlegge. Du 
har tre stikk i spar, fire i hjerter, to i ruter og 
to i kløver, til sammen elleve. Det ser ut som 
du må prøve kløverfinessen for å få det tolvte, 
eller ser du et alternativ? 
 
Du får en ekstra sjanse med å spille konge, ess 
i kløver og hvis ikke damen faller, spiller du en 
liten mot knekten.  Da tar du med deg den 
ekstra sjansen å finne damen dobbel bak: 

10 9 7 5 2  8 4 

10 8 3  9 7 5 

10 9 3  D Kn 7 6 

D 7   10 9 8 4 
 
Det koster bare et stikk når damen sitter 
tredje i kutt, men så pass bør du investere. 

 
 

Knut vil også i år komme med spilletips i alle 
bulletinene. Knut holder også temabasert 
undervisning mandag kl. 10-11, tirsdag og 
torsdag kl. 15-16. 
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Temabasert undervisning 

Det har vært stor interesse for undervisningen de to gangene vi har vært på Tenerife, og det 

blir tilbud også i år. Vi fortsetter med tre økter pr uke, men gjør en liten vri. Ved evalueringen 

sist kom det fram at flere ønsket undervisning på formiddagen, og vi legger derfor inn en økt 

på mandager fra 10-11. 

Dermed blir undervisningstidspunktene slik: 
  
Mandager:  10-11 
Tirsdager:  15-16 
Torsdager:  15-16 
 
Innholdsmessig blir det også en liten vri. Det 
blir fortsatt lagt opp til emner av allmenn 
interesse, men denne gangen avslutter vi 

hver økt med å gjennomgå to spill som i 
hvert fall delvis har tilknytning til dagens 
emne. Det blir dessuten slik at jeg i uke 3 og 
4 legger opp undervisningen med det jeg 
kaller ”klassens time”. Det betyr at her går 
det an å melde inn emner en ønsker belyst, 
enten på forhånd eller når timen starter. Det 
kan være ting vi har snakket om tidligere 
eller andre emner. 

Programmet: 
 

Dag/dato Tema 
Mandag 9.1 Grunnsystem I 
Tirsdag 10.1 Grunnsystem II 
Torsdag 12.1 Åpnerens gjenmelding 
Mandag 16.1 Doblinger 
Tirsdag 17.1 Finesser 
Torsdag 19.1 Klassens time 
Mandag 23.1 Sterke åpninger 
Tirsdag 24.1 Dekke/ ikke dekke 
Torsdag 26.1 Klassens time 

 
 
VEL MØTT! 
Knut Kjærnsrød 

 

Konkurranse 

I bridgepuben på takterrassen vil vi, på tirsdags- og fredagskvelder, ha en liten uhøytidelig 
konkurranse som vi kaller: Den lille utfordringen. 
 
Konkurransen går i all enkelhet ut på at det vil ligge en bunke ark tilgjengelig med oppgaver på (2 
oppgaver pr kveld) De som vil delta, kan bare ta en lapp, løse oppgaven selv eller i kompaniskap 
med andre, skrive svaret sammen med navn og levere oss. Det er selvfølgelig helt opp til hver 
enkelt om en ønsker å delta. Oppgavene vil være av forskjellig art (logikk, talloppgaver, gåter 
osv). 
Det trekkes ut en vinner på hver oppgave, og belønningen er en flaske vin. Første 
konkurransekveld er fredag 6. januar. 
 
Lykke til! 
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Golf på Tenerife 

Vi har fortsatt avtale med Scandinavian Golf, Tenerife om spill på korthullsbanen Los Palos på 
onsdager og Costa Adeje, C-banen (Los Lagos)på søndager. Forutsetningen for å få de 
rabatterte prisene i år, er at en tegner et medlemskap i klubben for 10 €. Da koster en runde 
på Los Palos 17 € (antall billetter er noe begrenset, så det lønner seg å være tidlig ute) Prisen 
er ellers ca 20 €. 
På søndager koster spill på Los Lagos 33 € + 15 for bil (7.50 pr person ). Påmelding fredagen 
før. Vi viser ellers til eget skriv tilsendt på mail tidligere. 
De andre banene i området ordner en selv, og det beste er enten å ringe banen eller bestille 
over nettet. Hotellresepsjonen kan også være behjelpelig, men husk å få klar avtale om tid og 
pris. Nedenfor finner dere noen priseksempler fra andre baner: 
 
Amarillo (ligger like ved flyplassen)  
 3x18 hull (pr person) 185 € 
 2 greenfee + bil + lunsj 170 € 
 Skumringsgolf (fra kl 14.00 ) 49 € 
Golf del Sur (også ved flyplassen) 82 € 
LAS Americas (5 min fra hotellet) 89 € 
 2 greenfee + bil + lunsj 215 € 
Real Club de Golf de Tenerife (ved flyplassen i nord) 75 € 

 

 

 

Golfmulighetene er mange på Tenerife. 
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Hotell Paradise Park 

 

Måltider: 
Frokost i restaurant Tenerife i underetasjen: 
07.00 – 10.30 
Lunsj i restaurant Strelitzia i 1. etasje: 
13.00 – 15.00 
Middag i restaurant Tenerife: 
17.45 – 21.15 
 
Vær oppmerksom på at menn i shorts ikke har 
adgang til spisesalen ved middag. 
Det er dessuten anledning til å få kjøpt lettere 
måltider, snacks og drikke i Bar Teide på 
takterrassen, i Bar Piscina ved 
svømmebassenget og i Bar Strelitzia i 1. etasje. 
 
De som har bestilt halvpensjon (noe vi 
anbefaler) som i utgangspunktet omfatter 
frokost og middag, kan en si fra i resepsjonen 
om en vil ha lunsj i stedet for middag og få en 
gratis kupong til det bruk. En bør helst si fra 
kvelden i forveien. 
 
Hver lørdag er det premieutdeling for ukas 
turneringer der vi håper så mange som mulig vil 
delta. Sted og tidspunkt gir vi beskjed om i 
hvert enkelt tilfelle. 
For å kunne føre mat og drikke på rommet, må 
en ta med seg romkort og kredittkort til 
resepsjonen og få påført et stempel. 

 

Trimrom 
Det ligger et bra utstyrt trimrom i 1. etasje. Alle 
romnøkler vil bli oppgradert slik at en får 
adgang til rommet. Det åpner normalt et par 
minutter over 08.00 
 

Underholdning 
Det er underholdning hver kveld i Bar Yaiza i 
underetasjen, og det er normalt musikk i Bar 
Strelitzia i 1. etasje. 
Hotellet byr også på en rekke andre muligheter, 
bl.a. SPA, samt konkurranser av ulike slag, men 
det vil føre for langt å gå inn på alt her. Vi 
anbefaler alle å orientere seg etter ankomst. 
 

Internett 
I prinsippet er det i hele hotellet fri adgang til 
WiFi – internett, men vi gjør oppmerksom på at 
den kan være saktegående. Det er anledning til 
å kjøpe seg et raskere nett i resepsjonen. 
 

Telefon 
En kan ringe internt mellom rommene ved å slå 
3 foran tresifrede romnummer. Firesifrede 
romnummer slås direkte. 

 

Romsituasjonen 

Vi har mottatt mange ønsker i forbindelse med rombestillingen på Paradise Park. Vi gjør vårt 

ytterste for å oppfylle ønskene, men ber om forståelse for at det kan være vanskelig å komme 

i mål med 100 %. Hotellet har nær fullbelegg under festivalen i januar (vi utgjør i underkant av 

20 % ), og dermed blir det et puslespill for bookingansvarlig i og med at det finnes et betydelig 

antall overlappinger. 
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Utflukter på Tenerife og La Gomera 

Teide 

 
 
Er Spanias høyeste fjell med sine 3718 meter 
over havet og ligger en drøy times kjøring fra 
Los Cristianos. Med buss/bil kommer en opp til 
ca. 2500 meter, og hvis forholdene er 
gunstige, kan en ta en kabelbane opp til 3555 
m. De siste 163 høydemeterne opp til krateret 
må en ha spesialtillatelse for å forsere (det er 
tungt). Det er mulig å melde seg på turer dit. 

 

Loro Parque 

 
 
Er en fantastisk dyrehave som ligger ved 
Puerto de La Cruz, nordvest på Tenerife. 

 

Guimar 

 
Ligger ca 5 mil nordøst for Los Cristianos og er 
et område med flere pyramider som Thor 
Heyerdahl mente beviste en link mellom Egypt 
og Sentral-Amerika, en ide som nok er grundig 
tilbakevist. Stedet har et stort 
informasjonssenter som forteller mye om 
Heyerdahls virksomhet. Det går bussturer dit. 

 

La Gomera 
Er naboøya til Tenerife, og det tar ca 1 time 
med ekspressbåt dit. Øya har en fantastisk 

natur og er også kjent for 
sitt særegne plystrespråk. 
Den har dessuten en 
spektakulær golfbane (La 
Tecina). Det blir mulig å 
delta på utflukter dit. Vi 
kommer tilbake med mer 
detaljert info nede på 
Paradise Park. 

 

Santa Cruz 

 
Er hovedstaden på Tenerife. Den ligger på 
østkysten 6-7 mil fra Los Cristianos, med gode 
bussforbindelser. Det går dessuten motorvei 
dit.
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Los Cristianos 

 

 
 

 

Byen har etter hvert vokst seg ganske stor og er i det nærmeste sammenvokst med nabobyen 
Las Americas. Det er en utpreget turistby med mengder av hoteller, restauranter og butikker, 
men har også et ekte bysentrum med en rest av canarisk dagligliv. 

Fra hotellet vårt er det ca 20-25 minutter å gå 
ned til en flott strand, eller du kan benytte 
gratis skyttelbuss fra hotellet som går ned hver 
hele og halve time og opp igjen kvart på og 
kvart over store deler av dagen. Det finnes for 
øvrig en Spar-butikk bare ett minutts gange 
nedenfor hotellet som har et utmerket utvalg av 
dagligvarer. 
 
Nede ved havnen har Fred Olsen ekspressbåter 
med daglige avganger til La Gomera og El 
Hierro. Til La Gomera tar det en knapp time, til 
El Hierro noe lenger. 

 
 
Playa de la Vistas er den største av de tre strendene i Los 
Cristianos. 
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Kontakt med oss 

Under bridgefestivalen vil vi ha et kontor i nærheten av resepsjonen som vil være bemannet 
daglig kl 08.30 – 09.30 for å ta imot henvendelser, spørsmål, etc. Der vil det også være en info-
tavle med resultater og annen nødvendig informasjon. 
 
Telefonisk ser vi helst at dere under oppholdet bruker vår spanske mobil: 
   (+34) 617 517 795 
 
Ellers er det selvfølgelig bare å gripe fatt i oss ”live”. 
 
Knut og Per 

 

Alkohol og turneringsbridge 

NBF praktiserer alkoholforbud under sine turneringer. I forhold til Bridge for Alle turneringene på 
Tenerife har vi lagt vekt på det sosiale aspektet og at det skal være mulig å kombinere spillet 
med en øl eller et glass vin. Dette har fungert meget bra de to årene vi har hatt arrangementet, 
og vi har hatt svært få uheldige episoder. 
 
Av hensyn til likebehandling med turneringer her hjemme har imidlertid NBF sett seg nødt til å si 
nei til alkoholbruk under spilling så lenge det spilles om mesterpoeng. Vi ønsker fortsatt å holde 
et sterkt fokus på det sosiale aspektet, og for at deltakerne også i framtiden skal kunne nyte et 
glass under spillingen, vil vi droppe klubb- og kretspoeng. Vi har inntrykk av at poengene tross alt 
ikke har vært den viktigste drivkraften for å delta på Paradise Park. 
 
Vi vil imidlertid sterkt understreke at vi fortsatt vil holde fokus på at alkoholkonsumet skal 
holdes på et moderat nivå slik at det ikke går ut over arrangementet og er til sjenanse for andre. 
 
 
Knut og Per 

BULLETINER 

Som nevnt innledningsvis vil vi i tillegg til denne velkomstbulletinen produsere en ukentlig 
bulletin som kommer på onsdag, samt en avslutningsbulletin etter at festivalen er over. For å 
gjøre dette til leseverdige publikasjoner er vi svært interessert i å få inn stoff fra dere. Det 
gjelder selvfølgelig spill men også gode historier, pussige opplevelser, i det hele tatt ting dere 
tror de andre kan ha interesse av å lese om. 
 
VÆR AKTIVE! 
 
Knut 
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Transport 

Det kan være mulig å sette opp fellestransport med buss for de som ankommer flyplassen i syd 
med samme fly. Det må da dreie seg om mer enn 5 personer pr fly, ellers lønner det seg å ta 
en drosje som koster 25-30 €. Vi vil komme tilbake med informasjon om hvilke ankomster som 
vil få busstransport. 
 
Når det gjelder transport i Los Cristianos, viser vi til tabell for gratis skyttelbuss mellom 
hotellet og strandområdet, se nedenfor. 
Drosje er generelt rimelig, og en tur til Las Americas koster normalt 5-7 €. 

 

 

Horarios Minibus 

Timetabell for gratis skyttelbuss mellom hotellet og byen: 
 
Fra hotellet. 
09:30 
10:00 
10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 
13:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 
17:30 

 
Fra byen (trapp opp fra stranden) 
09:45 
10:15 
10:45 
11:15 
11:45 
12:15 
12:45 
13:15 
15:45 
16:15 
16:45 
17:15 
17:45 

 

Vi anbefaler å være ute i god tid, for det hender at sjåføren er litt «kjapp», spesielt fra byen. 
 
 

Leie av bil og sykkel 

Det er mange muligheter for å leie framkomstmidler i Los Cristianos. Et greit firma som vi selv 
har brukt (og som også samarbeider med hotellet) er: 
Classic Car i Avemida Amsterdam 4 

Telefon: (0034) 922 792 455   Internett: www.classiccar.es 
Dette ligger bare noen hundre meter nedenfor hotellet. En kan leie både bil og sykkel der. De 
snakker greit engelsk. 
 
Hvis du viser denne slippen fra bulletinen, får du 5 % rabatt 

  

http://www.classiccar.es/
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Helsetjenester 

Det er godt med helsetjenester i området. Kontakt hotellresepsjonen eller det går an å ringe: 
Hospiten Healthcare Group (som har 24 timers vakt) 
På gratistelefon: 922 750 032 
 
Trenger du tannlege, kan du kontakte: 
R. Tore Langeland, Calle Picon 15, Callao Savalje – 38678 ADEJE 
Telefon: 0034 922 740 474, mobil: 0034 600 892 844 

PASS PÅ VERDISAKENE!! 

Vi har tidligere dessverre hatt noen tilfeller av at verdisaker som vesker, lommebøker, 
fotoapparater, mobiltelefoner osv. blir snappet av uvedkommende, særlig nede i byen men også 
utenfor SPAR-butikken nedenfor hotellet. 
 
Pass derfor godt på tingene du har med deg! 

MAT OG DRIKKE 

Det finnes mange gode spisesteder i Los Cristianos og naboen Las Americas, og dere klarer sikkert 
å finne fram til det meste, men et par eksempler nevner jeg her: 
 

Locanda Italiana 
Italiensk restaurant med både inne- og uteservering som ligger i gata nedenfor hotellet og har 
meget god mat til hyggelige priser og utmerket service. 
 

Cafe Camilo 
er til tross for navnet et norskdrevet sted som ligger på terrassen ovenfor stranda Playa Las 
Vistas i Los Cristianos. Den er åpen mellom 13 og 23, men stengt på søndager. På tirsdager har 
de hele terrassen for seg selv siden naborestaurantene er stengt, og da går det an å bestille bord 
for inntil 40 personer. Stedet serverer bl.a. en meget smakfull sildeanretning m/ dansk rugbrød. 
(tlf: 0034922798070) 

NORDIA REKLAMETURER 

En av måtene å besøke Tenerife-steder på, er å delta på en eller flere av reklameturene som 
selskapet Nordia arrangerer. Turene er svært billige og inkluderer som regel både mat og vin. 
Selv om en må finne seg i å høre på litt produktinformasjon, er det slett ikke noe dårlig 
alternativ. Turene kjøres med fine busser og har skandinaviske guider. Brosjyrer finnes på mange 
steder, både i og rundt hotellet og ikke minst på vei ned til SPAR-butikken like nedenfor. 
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BRIDGEPUB 

Vi følger opp fjorårets suksess med bridgepub i Teide bar på toppen av hotellet. Etter middag, 

nærmere bestemt fra kl 21.00 og fram til midnatt får vi disponere baren helt for oss selv. Det 

blir en flott mulighet til å møte både gamle og nye venner i en uformell sosial sammenheng. 

Vi får egen bartender til disposisjon hele tiden 
fram til stengetid, og det blir selvfølgelig gode 
muligheter til å leske seg med noe i glassene, ta 
en prat, eller ta et slag kort hvis noen ønsker 
det. (Sist hadde vi opptil 7 bord i sving på en 
gang!) 
 

To ganger pr uke (tirsdager og fredager) blir det 
noen uhøytidelige konkurranser a la det vi 
hadde sist, og vil en teste de små grå, kan det 
ende med premie i form av en flaske vin. 
 
Vær oppmerksom på at det serveres drikke kun i 
plastglass i baren, og grunnen er at den ligger i 
et badeområde (regulert ved spansk lov). 

 

  

Betjent bar Sosialt 

 

Mange som spiller bridge senere på kvelden også 

 


