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STYRELSEN MEDDELAR
I detta nummer av Medlemsnytt är 
det Ekonomikommittén som  
kommer till tals. 

 
 
Som ingen av oss kunnat undgå att 
märka påverkar Coronaviruset eko-
nomin i alla delar av samhället.  
Bridgen är inget undantag då 
spelandet på våra klubbar praktiskt 
taget har upphört. Det leder till ett 
stort intäktsbortfall för förbund,  
distrikt och klubbar då det inte 
kommer in några spelaavgifter och 
då handlar det inte om en minsk-
ning utan i princip har intäkterna 
gått till noll och det har gått snabbt! 
 
Vi räknar med cirka 1 mkr i utebliv-
na spelavgifter för förbundet fram 
till och med sommaren och om det 
inte blir någon Bridgefestival 2020 
kommer förlusten naturligtvis att bli 
än högre.
 
Styrelsen har därför senaste tiden 
jobbat med olika förslag för att 
reducera kostnaderna och öka 
intäkterna men av naturliga skäl går 
olika åtgärder olika snabbt. Här är 
några av de kostnadsbesparande 
åtgärder som införts/planeras:
 

Vi är redan inne i maj och sommaren närmar sig med stormsteg, men inget är som förr.
Det känns som vi alla blivit björnar och har gått in i någon form av vinterdvala i våra karan-
täner. Under den gångna månaden har vi sett SM-Lag ställas in och Svenska Cupen har fått 
ännu ett framflyttat sista speldatum för omgång två, mer information om det senare i detta 
medlemsnytt. Det hela är dock inte totalt hopplöst för oss bridgespelare då vi trots allt kan, 
om vi vill, spela bridge på Internet i vårt lille björnide. 
 
Vad gäller Coronakrisen och bridge uppdaterar vi löpande följande sida med information: www.svenskbridge.se/node/69979.

SAMARBETSPARTNERS
I detta utskick bifogas information och 
erbjudanden från två samarbetspart-
ners, Reseskaparna & Grand Tours.

 
<<<NÄSTA UTSKICK>>>

Normalt utkommer inget medlems-
nytt under perioden juni-augusti.  

Det kan dock vara så att vi sticker in 
ett extra utskick i juni med anledning 

av Covid-19 situationen och den  
kommande bridgefestivalen.  

 
Senaste nytt går alltid att finna på  

vår hemsida, www.svenskbridge.se. 
 

Trevlig sommar, 
Kansliet

• Kortidspermittering av personal –  
 Gäller från 20 april och tills vidare.
•  Sammanslagning av två nummer av  
 tidningen Bridge – Beslut inom kort.
•  Landslagskostnader – EM har  
 skjutits upp till 2021, och därmed  
 naturligtvis också kostnaden. Vi har  
 diskuterat en nedskärning av  
 stödet till World Bridge Games  
 (tidigare ”OS”), en tävling som  
 sedermera också skjutits på fram 
 tiden.
 
Även på intäktssidan finns ett antal 
förslag som vi jobbar vidare med, 
några av dessa är:

•  Möjlighet att betala ett ”Corona- 
 stöd” till förbundet i samband  
 med att medlemsavgiften för  
 kommande år betalas.
•  Genomförande av Guldsimultan- 
 tävlingar.  
•  Stimulera spel på BBO som ger  
 nödvändiga intäkter till både  
 klubbar och förbund. 
•  Anordnande av en stortävling  
 vid festivalen 2021 dit anmälan och  
 betalning sker redan detta verk- 
 samhetsår.
 
Viktigast är dock att vår tävlings-
verksamhet, på alla nivåer, kan 
komma igång så snart det bara går 
med hänsyn till allas vår säkerhet.  
 
Fram till dess kommer styrelsen 
och personalen att fortsätta jobba 
för att balansera ekonomin och 
stödja distrikt och klubbar i dessa 
svåra tider.  

NYTT OM SVENSKA CUPEN
Den 13 mars beslutades om att för-
länga speltiden i den andra omgång-
en, samt att tillåta spel online.  
Då Covida-pandemin fortfarande 
håller oss i sitt grepp, och för att i 
så hög grad som möjligt tillåta live-
spel, har spelperioden nu ytterligare 
förlängts, till 12 juli. Alla kaptener har 
informerats. 

All information finns här:  
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020/   

NY JUNIORTÄVLING
Även Nordic Junior Bridge Camp 
har blivit inställt som skulle äga rum 
i Örebro under Kristi Himmelsfärds-
helgen. En juniortävling kommer istäl-
let att spelas på BBO den 21 maj.  
 
Mer information på hemsidan här: 
www.svenskbridge.se/riksbridge-för-juniorer.



PÅ GÅNG

Med hänsyn till den rådande situationen kan alla händelser ändras 
med kort varsel. Vi råder dig att kontrollera med respektive arrangör.

Maj
Dagligen  Tävlingar på Funbridge
1-31  “Vårsilver”
21 Juniortävling på BBO 
23-24 Riksmästerskap lag via BBO
27/2-12/7 Svenska Cupen, omgång 2 
Juni 
Dagligen  Tävlingar på Funbridge 
1-30 ”Vårsilver” 
7  Sista anmälnings- och speldatum för semifinal i SM Par Dam,  
  SM Par Veteran, SM Par Mixed. 
14 Sista anmälnings- och speldatum för SM Par Open.

SIMULTANTÄVLINGAR 
TK har fattat beslutat om simultan-
tävlingar för 2020-2021 – bifogas 
gör det helt nya spelprogrammet 
för nästa år. Notera också den extra 
nyheten med Guldsimultanrally! 
 

 
Mer info:  www.svenskbridge.se/simultan/

INTERNETSPEL
Det finns tre stora plattformar för 
att spela bridge via Internet. Här 
kommer en kort summering.

Spel på BBO
På BBO kan du spela själv, tillsam-
mans med vänner och bekanta eller 
tävlingar som ordnas av klubbar eller 
distrikt. Ett flertal av landets klubbar 
är redan i gång med lagserier som 
ersätter deras lokala ligor och spel. 
Mer information:  
www.svenskbridge.se/bbo/hem  

Spel på Funbridge
På Funbridge spelar du med och mot 
tre robotar. Du kan du dagligen spela 
två tävlingar som arrangeras av SBF. 
Den ena är kort (12 brickor) och 
den andra lång (20 brickor), de flesta 
sker med partävlingsberäkning, på tis-
dag och fredag kan du spela om IMP. 
Du måste betala en startavgift och 
mästarpoäng delas ut. All information 
kring hur man gör för att spela och 
hur det går till finns här:  
www.svenskbridge.se/funbridge/nyheter

Spel på Synrey
Avslutningsvis finns en tredje platt-
form som heter Synrey Bridge. På Syn-
rey Bridge har du möjlighet att varje 
dag spela med och mot robotar. Där 
erbjuds du två 12-brickors tävlingar, 
den ena är partävling och den andra 
om IMP, inga mästarpoäng delas ut.  

Missa inte att dina vänner och bekanta 
som lärt sig spela Minibridge även 
kan göra det på denna plattform.
www.svenskbridge.se/sites/default/files/of-
ficial_documents/3_8_spela_minibridge_pa_
din_smartphone_0.pdf

REKRYTERINGSKEDJAN
Under våren startar Bridgeförbundet 
ett nytt rekryteringsprojekt, som 
riktar sig till alla klubbar i landet. 

Alla deltagande klubbar får hjälp med 
att öka sin synlighet, skapa fungeran-
de rekryteringsmetoder och för-
stärka arbetet med att få spelare att 
stanna och utvecklas inom klubben. 

Passa på att anmäla er klubb till 
projektet redan nu under våren, när 
stora delar av er övriga verksamhet 
ändå ligger nere! Det bästa tillfäl-
let att bedriva rekrytering är i regel 
under hösten, så börjar ni planera nu 
har ni goda förutsättningar att nå ett 
bra resultat. 

BRIDGEFESTIVALEN 2020
Även Bridgefestivalen riskerar att 
påverkas av Coronakrisen. 
Här vet vi dock inget mer just nu 
och vi följer löpande nyheter samt 
rekommendationer från våra myndig-
heter. Beslut om vad som kommer 
att ske kommer att fattas senast 1 
juni. 
 
Vi hoppas dock att allt ska kunna ar-
rrangeras som vanligt, all information 
om 2020 års Bridgefestival finns här: 
www.svenskbridge.se/festival-2020/

DISTRIKTSTRÄFF
Vi påminner om att det är Distrikts-
träff i år. Sista anmälningsdag 20 
september. All information finns här: 
www.svenskbridge.se/node/61718 

RIKSMÄSTERSKAP LAG PÅ 
BBO
Årets Öppna SM-Lag blev som 
bekant inställt innan det var dags att 
spela semifinalerna. De 60 lag som 
skulle ha deltagit där har fått en in-
bjudan om att spela Riksmästerskap 
via BBO när ordinarie finalhelg för 
SM lag skulle ha kommat att spelas. 
All information finns här:  
www.svenskbridge.se/kalender/71528 

INTERNATIONELLT
Såväl sommarens EM och World 
Bridge Games som skulle gå i början 
av augusti är uppskjutna. Detta gäller 
även JVM och ACBLs nationals.  
 
Senaste nytt finns på:  
www.eurobridge.org & www.worldbridge.org

Varför?
Förutom att vi vill skapa ännu fler trevliga 
och utmanande tävlingstillfällen så är  
skälet till Guldsimultanrallyt också att  
stärka SBF:s landslagsfond. 

Även om 2020 års mästerskap flyttas fram 
så kommer de följande åren, inte minst 
2021, att innehålla flera internationella 
mästerskap som vi hoppas kunna fortsätta 
finansiera.

Hur går det till?
De fyra tävlingarna spelas som en vanlig 
simultantävling om 24 brickor, 50 kronor/
spelare utöver eventuell klubbavgift. Den 
stora skillnaden jämfört med en vanlig 
simultantävling är att detta är ett rally där 
de fyra deltävlingarnas resultat kommer 
att adderas samman, det sämsta resultatet 
(i %) tas bort, och dina tre övriga resultat 
adderas för att ge ett slutgiltigt resultat.
 

Speltillfällen
Torsdag 17 september 2020
Onsdag 4 november 2020
Tisdag 16 februari 2021
Måndag 8 mars 2021 

För frågor och anmälan:
E-posta simultan@svenskbridge.se eller ring 019-277 24 80

GULDSIMULTANRALLY
Vid fyra tillfällen under säsongen 2020 - 2021 kommer din 
klubb ha möjlighet att deltaga i SBF:s Guldsimultanrally! 

Mästarpoäng
Varje lokalt heat kommer premieras med 
1 gp/spelare till det vinnande paret, för-
utsatt att minst 12 par deltar i heatet. 

Förutom det kommer guldpoäng med 
3-2-1 delas ut enligt varje deltävlings 
sammanlagda simultanresultat och där-
utöver bronspoäng enligt vanliga skalor 
för simultantävling. Här kan även heat 
med färre än 12 par vara med.

Avslutningsvis när de fyra deltävlingarna 
sammanställts delas en sista bonus om 
5-3-1 guldpoäng till de tre främsta  
spelarna!   

 
 
Välkomna till en spännande tävling! 

Om ni har frågor, kontakta projekt-
ledare Mats Engman: 073-309 64 02, 
men@svenskbridge.se 
 
För information och anmälan:  
www.svenskbridge.se/rekrytering
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spelarna!   

 
 
Välkomna till en spännande tävling! 



SIMULTANTÄVLINGAR
2020-2021 års  

Våren 2021
Januari  
11 Måndag
13 Onsdag  Dagtid
17 Söndag
19 Tisdag
21 Torsdag  Dagtid
25 Måndag Dagtid
27 Onsdag
 
Februari   
2 Tisdag  Dagtid
4 Torsdag
8 Måndag  
10 Onsdag  Dagtid
14 Söndag
16 Tisdag    GULD
18 Torsdag  Dagtid
22 Måndag Dagtid
24 Onsdag
 
Mars   
2 Tisdag  Dagtid
4 Torsdag
8 Måndag   GULD
10 Onsdag  Dagtid
14 Söndag
16 Tisdag
18 Torsdag  Dagtid
22 Måndag Dagtid
24 Onsdag
30 Tisdag  Dagtid
 
April   
7 Onsdag  Dagtid
8 Torsdag
11 Söndag
12 Måndag  
15 Torsdag  Dagtid
19 Måndag Dagtid
28 Onsdag
29 Torsdag  Dagtid
 
Maj   
5 Onsdag  Dagtid
6 Torsdag 
9 Söndag
10 Måndag 
11 Tisdag  Dagtid
17 Måndag Dagtid 
18 Tisdag

Information 
Att vara med i simultantävlingar kostar normalt 10 kr/spelare. Dock gäller 
50 kr/spelare vid guldsimultan. Avgiften dras från klubbens Ruterkonto. 
Klubbavgiften om 3.50:-/spelare ingår i den avgiften.

För klubben är det som en vanlig tävling över 24 brickor. Skillnaden är 
att det efteråt centralt räknas fram scorer och ett slutresultat, där alla de 
deltagande klubbarnas resultat ingår. 

Plats:  På din klubb

Tävling:  24 brickors par- eller barometertävling, minst fyra par.

Kostnad: 10 kr/spelare + er normala bordsavgift. (50 kr/spelare vid guld)

Priser: Förutom en massa bronspoäng så utdelas presentkort till en  
 silvertävling vid kommande bridgefestival för de tre främsta paren 
  i varje tävling. Alla vinnare uthämtar dessa vid informationsdisken 
 i Örebro under Bridgefestival 2021. Guldpoäng utdelas vid de fyra  
 deltävlingarna som ingår i guldsimultanrallyt.
 

Tidpunkter
Dagbridgen ska startas mellan kl: 12.00-14.00. 
Kvällstävlingarna ska startas mellan kl:  18.00-19.00.
Söndagarna ska startas mellan kl:13.00-17.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guldsimultanrally
En nyhet för nästa säsong är att fyra av våra simultantävlingar tagits ut och 
bildar ett Guldsimultanrally. Här gäller förhöjd startavgift och guldpoäng 
delas ut till alla heat, förutsatt om det deltar minst 12 par i heatet. Vid 
färre par kan heat ändå vara med, med då delas inga guldpoäng ut i det 
lokala heatet,utan bara i den gemensamma resultatlistan samt själva  
rallyt. De tre bästa resultaten av fyra är vad som räknas i rallyt. Mer  
information på hemsidan.
 

Övrigt
På www.svenskbridge.se/simultan finner du givfiler, resultat och allt annat 
som rör tävlingarna. För anmälan, e-posta simultan@svenskbridge.se. Vid 
frågor, e-posta adressen ovan eller ring kansliet på 019-277 24 80.   

Hösten 2020 
Augusti   
24 Måndag   
26 Onsdag   Dagtid 
30 Söndag  

September   
1 Tisdag   
3 Torsdag  Dagtid  
7 Måndag Dagtid 
9 Onsdag  
15 Tisdag  Dagtid  
17 Torsdag    GULD
21 Måndag   
23 Onsdag  Dagtid
27 Söndag
29 Tisdag 

Oktober   
1 Torsdag  Dagtid 
5 Måndag Dagtid  
7 Onsdag 
13 Tisdag  Dagtid 
15 Torsdag   
19 Måndag  
21 Onsdag  Dagtid
25 Söndag 
27 Tisdag  
29 Torsdag  Dagtid  
 

November   
2 Måndag Dagtid 
4 Onsdag    GULD
10 Tisdag   Dagtid  
12 Torsdag  
16 Måndag   
18 Onsdag  Dagtid 
22 Söndag
24 Tisdag  
26 Torsdag  Dagtid
30 Måndag Dagtid 
 
December   
2 Onsdag  
8 Tisdag  Dagtid 
10 Torsdag
13 Söndag    
 

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET



Spela bridge när och var du vill

Utmana andra spelare
i en-mot-en-matcher

Jämför dig
med tusentals spelare

Utveckla ditt spel och
förbättra din SBF-ranking

Ladda ner gratis på
www.funbridge.com

SIMULTANTÄVLINGAR
2020-2021 års  

Våren 2021
Januari  
11 Måndag
13 Onsdag  Dagtid
17 Söndag
19 Tisdag
21 Torsdag  Dagtid
25 Måndag Dagtid
27 Onsdag
 
Februari   
2 Tisdag  Dagtid
4 Torsdag
8 Måndag  
10 Onsdag  Dagtid
14 Söndag
16 Tisdag    GULD
18 Torsdag  Dagtid
22 Måndag Dagtid
24 Onsdag
 
Mars   
2 Tisdag  Dagtid
4 Torsdag
8 Måndag   GULD
10 Onsdag  Dagtid
14 Söndag
16 Tisdag
18 Torsdag  Dagtid
22 Måndag Dagtid
24 Onsdag
30 Tisdag  Dagtid
 
April   
7 Onsdag  Dagtid
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11 Söndag
12 Måndag  
15 Torsdag  Dagtid
19 Måndag Dagtid
28 Onsdag
29 Torsdag  Dagtid
 
Maj   
5 Onsdag  Dagtid
6 Torsdag 
9 Söndag
10 Måndag 
11 Tisdag  Dagtid
17 Måndag Dagtid 
18 Tisdag
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Kostnad: 10 kr/spelare + er normala bordsavgift. (50 kr/spelare vid guld)

Priser: Förutom en massa bronspoäng så utdelas presentkort till en  
 silvertävling vid kommande bridgefestival för de tre främsta paren 
  i varje tävling. Alla vinnare uthämtar dessa vid informationsdisken 
 i Örebro under Bridgefestival 2021. Guldpoäng utdelas vid de fyra  
 deltävlingarna som ingår i guldsimultanrallyt.
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Dagbridgen ska startas mellan kl: 12.00-14.00. 
Kvällstävlingarna ska startas mellan kl:  18.00-19.00.
Söndagarna ska startas mellan kl:13.00-17.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guldsimultanrally
En nyhet för nästa säsong är att fyra av våra simultantävlingar tagits ut och 
bildar ett Guldsimultanrally. Här gäller förhöjd startavgift och guldpoäng 
delas ut till alla heat, förutsatt om det deltar minst 12 par i heatet. Vid 
färre par kan heat ändå vara med, med då delas inga guldpoäng ut i det 
lokala heatet,utan bara i den gemensamma resultatlistan samt själva  
rallyt. De tre bästa resultaten av fyra är vad som räknas i rallyt. Mer  
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SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET



BRIDGERESOR

Researrangör: ReseSkaparna event & resor  
08-94 40 40  -  www.reseskaparna.se

Malta
4 NOV 2018 (13 DAGAR)

TÄVLINGSBRIDGE

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill kombinera ett välorganiserat bridgespel med kultur och 
nya upplevelser. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det passar alla nivåer. I våra resor ingår 
alltid flera utfärder och våra lokala guiders kunskap i kombination med vår bridgeledares kompetens skapar en 
extra innehållsrik bridge- och kulturresa. Bridge spelas varje dag. Ange medlemsnummer vid bokning. VÄLKOMNA!

Vår omtyckte bridgereseledare Kalle Persson, har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan 1980. Han verkar som 
tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag som tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Kalle har 
varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och välkomnar er till årets resor. För mer information om bridge: 
Kalle Persson 0730-80 89 07

Adriatiska Kusten 
HÖSTEN 2019 (8 DAGAR)
TÄVLINGSBRIDGE

I PRISET INGÅR: 
•   Bridgeledare Kalle Persson
•  Guide Josif Papristo under utfärder
•  Flyg Arlanda/Kastrup - Tirana t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher inkl vin & vatten
•  7 middagar inkl vin & vatten
•  Guidad rundtur av Durres
•  Utfärd Berat 
•  Utfärd Tirana med visning Bunkart2
•  Besök till vingård med vinprovning

Sardinien - Smaragdkusten
- Italiens Gotland, en vacker, mysig och stolt ö

Sardinien - ett eget land med stolta och vänliga sarder, vackra berg, gyllene kuster, ett 
smaragdgrönt hav samt god mat, dryck, spännande traditioner och en intressant historia. 
Vi bor på Hotel Le Palme vid den omtalade smaragdkusten som fått sitt namn från det 
vackra grönskimrande havet. Hotellet har vackra trädgårdar, pool och en egen strand 
samt en trevlig restaurang. 

Pris: 14 950 kr  8 dagar, 10 okt 2020

Albanien - Dürres Riviera
- Josifs Albanien med en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och 
möta stolta och vänliga albaner. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar 
oss delar av hans nya Albanien. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt 
läge direkt på den fina, breda sandstranden på Durres Riviera. 

Pris: 15 450 kr  9 dagar, 2 nov 2020

Sicilien - Cefalù
- hotell invid havet och trevliga utfärder

Sicilien är perfekt för en bridgeresa. Denna italienska ö ligger långt söderut, något som 
borgar för god mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande och klimat. Vi bor invid 
havet i mysiga Cefalù på ett trevligt familjeägt hotell. Johan Berg vår omtyckta guide på 
Sicilien tar er med till Palermo, Castelbuono &  vingården Santa Anastasia. 

Pris: 12 950 kr  8 dagar, 14 nov 2020

* 
Boka innan 

10 mars erhåll 500 
kr rabatt

2020
NYA BRIDGERESOR

Avresa från 
Kastrup & Arlanda

I PRISET INGÅR
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Reseledare Johan Berg
•  Flyg Arlanda/Kastrup - Palermo via  
    Frankfurt/Munchen t/r
•  Del i dubbelrum  med balkong
•  7 frukostar, 7 middagar
•  Guidad stadsrundtur Cefalú
•  Utfärd Palermo
•  Utfärd Castelbuono & vinprovning

I PRISET INGÅR: 
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Svensktalande guide under utfärderna
•  Flyg Arlanda/Kastrup - Olbia t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med balkong & frukost 
• 1 lunch inkl vin & vatten
• Lätt middag vid ankomst dag 1 
• 6 middagar
• Vinpaket med 2 glas vin till middagarna
• Utfärd Vingård med vinprovning
• Utfärd Sardiska berg & byar

På våra resor ingår alltid: Erfarna svenska bridge- & reseledare, svensktalande guide & dagligt bridgespel & seminarium. 



BRIDGERESOR

Researrangör: ReseSkaparna event & resor  
08-94 40 40  -  www.reseskaparna.se

Malta
4 NOV 2018 (13 DAGAR)

TÄVLINGSBRIDGE

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor
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nya upplevelser. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det passar alla nivåer. I våra resor ingår 
alltid flera utfärder och våra lokala guiders kunskap i kombination med vår bridgeledares kompetens skapar en 
extra innehållsrik bridge- och kulturresa. Bridge spelas varje dag. Ange medlemsnummer vid bokning. VÄLKOMNA!
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varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och välkomnar er till årets resor. För mer information om bridge: 
Kalle Persson 0730-80 89 07

Adriatiska Kusten 
HÖSTEN 2019 (8 DAGAR)
TÄVLINGSBRIDGE

I PRISET INGÅR: 
•   Bridgeledare Kalle Persson
•  Guide Josif Papristo under utfärder
•  Flyg Arlanda/Kastrup - Tirana t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher inkl vin & vatten
•  7 middagar inkl vin & vatten
•  Guidad rundtur av Durres
•  Utfärd Berat 
•  Utfärd Tirana med visning Bunkart2
•  Besök till vingård med vinprovning

Sardinien - Smaragdkusten
- Italiens Gotland, en vacker, mysig och stolt ö

Sardinien - ett eget land med stolta och vänliga sarder, vackra berg, gyllene kuster, ett 
smaragdgrönt hav samt god mat, dryck, spännande traditioner och en intressant historia. 
Vi bor på Hotel Le Palme vid den omtalade smaragdkusten som fått sitt namn från det 
vackra grönskimrande havet. Hotellet har vackra trädgårdar, pool och en egen strand 
samt en trevlig restaurang. 

Pris: 14 950 kr  8 dagar, 10 okt 2020

Albanien - Dürres Riviera
- Josifs Albanien med en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och 
möta stolta och vänliga albaner. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar 
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läge direkt på den fina, breda sandstranden på Durres Riviera. 

Pris: 15 450 kr  9 dagar, 2 nov 2020

Sicilien - Cefalù
- hotell invid havet och trevliga utfärder

Sicilien är perfekt för en bridgeresa. Denna italienska ö ligger långt söderut, något som 
borgar för god mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande och klimat. Vi bor invid 
havet i mysiga Cefalù på ett trevligt familjeägt hotell. Johan Berg vår omtyckta guide på 
Sicilien tar er med till Palermo, Castelbuono &  vingården Santa Anastasia. 

Pris: 12 950 kr  8 dagar, 14 nov 2020
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Boka innan 

10 mars erhåll 500 
kr rabatt

2020
NYA BRIDGERESOR

Avresa från 
Kastrup & Arlanda

I PRISET INGÅR
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Reseledare Johan Berg
•  Flyg Arlanda/Kastrup - Palermo via  
    Frankfurt/Munchen t/r
•  Del i dubbelrum  med balkong
•  7 frukostar, 7 middagar
•  Guidad stadsrundtur Cefalú
•  Utfärd Palermo
•  Utfärd Castelbuono & vinprovning

I PRISET INGÅR: 
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Svensktalande guide under utfärderna
•  Flyg Arlanda/Kastrup - Olbia t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med balkong & frukost 
• 1 lunch inkl vin & vatten
• Lätt middag vid ankomst dag 1 
• 6 middagar
• Vinpaket med 2 glas vin till middagarna
• Utfärd Vingård med vinprovning
• Utfärd Sardiska berg & byar

På våra resor ingår alltid: Erfarna svenska bridge- & reseledare, svensktalande guide & dagligt bridgespel & seminarium. 

Läs mer om våra Bridgeresor på vår hemsida I Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25

Bridgeresor med service  
och kvalité!
Följ med oss på en resa med mycket trivselbridge, god mat och natur- och kulturupplevelser 
under ledning av våra erfarna bridgeledare. Vi erbjuder ett stort urval resor, allt från korta  
kryssningar till några av södra Europas mest eftertraktade resmål. 

Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA. Följ med på 

våra populära bridgekryssningar med M/S Birka. 

Trivsamt umgänge, havsluft och mycket bridge. 

Bussanslutning inom Birkas bussnät. Avresor från 

Stockholm. Exempel 20/9, 22/11, 2 dagar.  

Pris från 1 265 kr


