
BRIDGE FOR ALLE  
TENERIFE  

7. - 26. JANUAR 2019 

10 ÅRS JUBILEUM!  
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Bridge for Alle er NBFs tilbud til alle som ønsker å spille bridge - uansett 
ferdighetsnivå. Turneringene er ikke for lange, og man deler opp i puljer etter 
spillestyrke.  
 
Bridge for Alle på Tenerife arrangeres på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i 
november og januar. Her kan man nyte det gode været på Kanarieøyene på et flott 
4* hotell. Los Cristianos og Playa de Las Americas byr på gode strender, shopping, 
et utall restauranter og alt annet en sydendestinasjon skal by på.

Hvordan kan jeg Bli med?
1.  Sjekk flytidspunkter og priser slik at du vet når du ønsker å reise! 

2.  Kontakt festivalsjef Per Bryde Sundseth for å sjekke tilgjengelighet på hotel og påmelding:

Flyreiser - samarBeidsavtaler
Det er to flyplasser på Tenerife - nord og sør. Pass på 
at dere bestiller reise til flyplassen i sør. 
Drosje fra flyplassen til hotellet tar ca 20 minutter og 
koster ca 25€. 
 
Fra Norge flyr både SAS, Norwegian og Ryanair direkte 
til Tenerife. Det anbefales å sjekke alle selskap, da 
de flyr litt ulike dager og tider. I tillegg flyr ulike 
charterselskap til Tenerife. 
 
Norsk Bridgeforbund har en avtale med Norwegian 
som gir inntil 6% rabatt på reisen samt gratis fast 
track der det er tilgjengelig. For å bruke avtalen må 
man opprette en profil hos Norwegian og legge inn 
avtalekode. Avtalekode fåes av Per Bryde Sundseth 
eller under”Medlemsfordeler” i din profil på bridge.no

Bridgepriser

 
Epost: perbryde@gmail.com

 
Mobil: 911 47 378

Deltakeravgifter for boende på hotellet som 
bestiller gjennom NBFs bestillingsrutiner: 

• 1 uke: kr 690
• 2 uker: kr 890
• 3 uker: kr 1090
• Deltakere som også har deltatt i november 

2018 betaler kr 200 per uke. 

Deltakeravgifter for ikke-boende på hotellet 
eller bestilling utenom NBFs bestillingsrutiner: 

• 1 uke: kr 1090
• 2 uker: kr 1390
• 3 uker: kr 1690
• Deltakere som også har deltatt i november 

2018 betaler kr 300 per uke. 
• Enkeltturnering: 15€
• Hovedturnering: 35€

premiering
Hovedturnering: 
Vinnere i både A- og B-puljen vinner ukesopphold på hotellet utenom festivalen, alternativt 50 % 
rabatt på opphold under festivalene i nov 19 eller jan 20. Forbundspoeng.

Kveldsturneringer: 
Fritt valg blant vin, vår egne Bridge for Alle pique-skjorter, mapper med kortstokker etc. 
I tillegg har vi spesialpremier ved enkelte anledninger, blant annet gavekort på restauranter. 
Krets- og klubbpoeng.



BRIDGE PÅ TENERIFEPARADISE PARK FUN LIFESTYLE HOTEL

Bridge for Alle på Tenerife har vært på samme hotell siden starten i 2010. Hotellet ble 
renovert våren 2015, noe som har medført en mer romslig restaurant, bedre dusjforhold, 
raskere internett og norske tv-kanaler på rommene. Hotellet kan i tillegg friste med flere 
flotte bassengområder og bugnende frokost-, lunch- og middagsbuffeter. For de som ønsker å 
nyte solen i fred og ro kan hotellets barnefrie takterasse anbefales.

• DAGLIG BRIDGETURNERING - fra 16:00 - 19:30 spilles den daglige turneringen (ikke 
søndag) i 2 puljer over 24 spill, første dag er mandag 7. januar. Fredag og lørdag slås sammen 
til en hovedturnering, og hver onsdag er det mix og åpen pulje.

• BRIDGEPUB - fra 21:30 hver kveld er det Facitbridge på hotellets takterasse. Her kan man 
spille mot gode venner med noe godt i glasset, og det råder en uformell stemning. Utsikten 
over Los Cristianos og Playa de Las Americas er forøvrig fantastisk.

• MER BRIDGE? For de som ønsker mer bridge på formiddagen kan vi legge til rette med spill 
til lagkamper etc. 

ANDRE AKTIVITETER
• QUIZ - Knut Kjærnsrød har ukentlig quiz med varierte oppgaver
• HJERNETRIM - 3 oppgaver per uke for de som klarer å tenke kreativt og annerledes
• GOLF - vi har rabattkuponger på 9-hulls banen Los Palos og er behjelpelig med å ordne spilling 

på andre baner. 
• TEMABASERT UNDERVISNING - Knut Kjærnsrød har undervisning i ulike tema flere ganger 

hver uke. Alt fra blackwood, revers, skvis, minisplinter til hvordan ikke gå bet(!) pleier å stå på 
programmet. Undervisningen foregår som praktisk spilling med gjennomgang i ettertid.

TENERIFE - ØYA SOM HAR ALT
Tenerife er den største av kanariøyene og har alt du forventer av en kanarieøy. Det er lett å 
komme seg rundt på øya med billige leiebiler, og det er gode ferjeforbindelser til de andre 
kanariøyene.  
 
Bridge for Alle spilles i byen Los Cristianos på sørvestsiden av øya. Byen har mer eller mindre vokst 
sammen med Playa de Las Americas og innholder alt man trenger for et flott opphold. Flere gode 
strender, flott strandpromenade som binder byene sammen og shopping og mat i ulike prisklasser.

Anbefalte aktiviteter:
• LORO PARQUE - en av Europas flotteste dyreparker - særlig kjent for sin samling av fugler 

• LA GOMERA - Ta båten til naboøya med sitt særegne plystrespråk og vakre natur. 

• TAUBANEN TIL EL TEIDE - ta taubanen opp til toppen av El Teide og nyt en vanvittig utsikt.  
Det går flere stier rundt toppen, men vil man klatre de siste 200 metrene til topps må man 
søke om tillatelse på forhånd 

• MASCADALEN - Masca er en liten landsby på nordvestkysten av Tenerife som ligger plassert 
blant høye fjell. Først for 30 år siden fikk landsbyen kontakt med omverden, og bilveien dit får 
Trollstigen til å føles som Autobahn! Fotturer i området er å anbefale! 

• PYRAMIDENE I GÜÍMAR - Thor Heyerdahl mente disse pyramidene lignet de man fant i Sør-
Amerika. Dette har nok blitt motbevist i ettertid, men pyramidene er fortsatt verdt et besøk!

OVERNATTINGSPRISER 
Alle priser er per person per natt. Bestillinger etter 1. november koster 3€ ekstra per døgn 
per person. På grunn av få rom på hotellet ber vi om at 1 ukes opphold avholdes enten i 
første eller siste uke.

Romtype Måltider Pris
Classic Twin Land View Halvpensjon 65€
Classic Twin Land View Helpensjon 73€

Classsic Single Land View Halvpensjon 98€
Classsic Single Land View Helpensjon 106€

Superior Twin Pool View Halvpensjon 72€
Superior Twin Pool View Helpensjon 80€

Superior Single Pool View Halvpensjon 105€
Superior Single Pool View Helpensjon 113€

Romtype Måltider Pris
Premium Salon 1 Soverom Halvpensjon 78€
Premium Salon 1 Soverom Helpensjon 86€

New Premium Studio* Halvpensjon 85€
New Premium Studio* Helpensjon 93€

Premium Junior Suite Halvpensjon 85€
Premium Junior Suite Helpensjon 93€

New Premium 2 Bedroom* Halvpensjon 90€
New Premium 2 Bedroom* Helpensjon 98€

* Mulighet for 4 personer, 20 % rabatt for den 4. per-
sonen.


