MORJE IN BRIDŽ NA
OTOKU VITALNOSTI
23.7 – 30.7 .2016
Dragi prijatelji,
Vabimo, da se nam pridružite na 2. bridž počitnicah med 23. in 30. julijem na Lošinju.
Neokrnjena narava v kombinaciji z dobro družbo in bridžem Vam zagotavlja prijetne
počitnice. Gostitelj bridž počitnic je Vitality Hotel Punta , ki je oddaljen 1 km od
središča Veli Lošinj in 4 km od središča Mali Lošinj. Za Vas smo pripravili tri posebne
pakete, ki poleg nastanitev vključujejo tudi igranje bridža.

1. PAKET V DVOPOSTELJNI SOBI 700 € / osebo
Vključuje :
- nastanitev s polpenzionom v Vitality Hotel Punta med 23.7-30.7
- uporaba notranjih in zunanjih bazenov
- uporaba štirih različnih saun, fitnesa in masažnih kopeli
- 7 večernih bridž turnirjev v hotelu
2. PAKET V ENOPOSTELJNI SOBI 1000 € / osebo
Vključuje :
- nastanitev s polpenzionom v Vitality Hotel Punta med 23.7-30.7
- uporaba notranjih in zunanjih bazenov
- uporaba štirih različnih saun, fitnesa in masažnih kopeli
- 7 večernih bridž turnirjev v hotelu

3. PAKET V APARTMAJIH 250 € / osebo
Vključuje :
- nastanitev v apartmajih za 2 - 4 osebe med 23.7-30.7
- 7 večernih bridž turnirjev v hotelu

PREDVIDEN SPORED VEČERNIH BRIDŽ TURNIRJEV :

SOBOTA

Parski turnir (MPS)

NEDELJA

Parski turnir (IMP- Butler)

PONEDELJEK

Parski turnir (MPS)

TOREK

Moštveni turnir (min.6 moštev) 2 seansi *

SREDA

Moštveni turnir 1 seansa *

ČETRTEK

Parski turnir (IMP- Butler)

PETEK

Parski turnir (MPS)

* v primeru premajhnega števila prijav, se bo igralo parski turnir
Podelili bomo posebne nagrade za najboljše 3 igralce v skupnem seštevku
tekmovanj

Dodatne aktivnost ob doplačilu ( 5 € / osebo )
- tematska predavanja
- turnirji z nadzorovano igro
- krajši turnirji v popoldanskem času (16 - 20 bordov)

Naprošamo Vas, da se prijavite na elektronski naslov:
marjan.zadel1@gmail.com ali telefonsko 040 130 570 (Marjan Zadel),
najkasneje do 01.05.2015, saj po tem datumu ne moremo garantirati zgoraj
navedenih cen paketov.

Za Bridge Akademijo pripravil:

Marjan Zadel

