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Ännu en bridgesommar har passerat revy 
och som vanligt har det spelats massor av 
sommarbridge runt om i Sverige och för 23:e 
året i följd såg vi en fantastisk bridgefestival 
genomföras.

GLÖMT ATT BETALA 
MEDLEMSAVGIFTEN? 
Betala till bg 373-34 82 och uppge ditt MID  
(medlemsnummer) och namn i meddelandefältet. 
Avgiftens storlek finns här http://db.svenskbridge.se, 
om du söker fram din klubb.

BRIDGEFESTIVAL 2017 
Bridgefestivalen var återigen en succé och svenska 
mästare korades i parti och minut. Här finner du all 
information om den just avslutade festivalen:  
http://www.svenskbridge.se/festival-2017 

För dig som missade årets festival eller planerar att 
återkomma nästa år påminner vi om att vara ute i 
god tid för att boka boende. Bridgefestivalen 2018 
arrangeras återigen i Örebro, den 27 juli – 5 augusti. 
Mer information kommer inom någon månad på 
www.svenskbridge.se

SVENSKA CUPEN 
Svenska Cupen är nu framme vid 6:e omgången och 
64 lag ska reduceras till 32 lag den 30 aug - 24 sept.

ETT GULD 
OCH TVÅ BRONS I VM 
Efter två veckors kamp i VM i den franska staden 
Lyon, lyckades Sverige spela hem ett guld och två 
bronsmedaljer. 

I Damklassen genom Ida Grönkvist, Emma Övelius, 
Kathrine Bertheau (Stockholm), Pia Andersson, 
Cecilia Rimstedt (Göteborg) samt Sandra Rimstedt 
(New York). Till laget hör även kaptenen Kenneth 
Borin och coach Carina Wademark. Det var första 

gången sedan 2010 (EM-brons) som Sverige tog en 
medalj i damklassen i ett stort mästerskap.

I Seniorklassen genom Christer Bjäring (Karlstad), 
Sven-Åke Bjerregård (Sydafrika), Johnny Östberg, 
Anders Morath, Mats Axdoprh samt Bengt-Erik 
Efraimsson (Stockholm). Till laget hör även kaptenen 
Tommy Gullberg samt coachen Carina Wademark.

Parallellt med stora VM i Lyon spelade också Öppna 
JVM par och lag. I U26 VM för juniorpar vann till sist 
Simon Ekenberg – Linus Dahlström guld. 

Det var också ytterst nära att det även trillade fler 
medaljer via JVM lag i U21. Sverige förlorade brons-
matchen mot Kina med 150-137 efter att ha lett 
matchen inför sista segmentet som dock förlorades 
med hela 49-3.

FÖRBUNDETS  
SIMULTANTÄVLINGAR 
Visst ska din klubb vara med i höst. För anmälan 
och/eller om du har frågor, kontakta kansliet:  
msv@svenskbridge.se 019-277 24 82 eller  
kansliet@svenskbridge.se 019-277 24 80. Se bilaga.

NYA HEMSIDAN BIT 
Det är hög tid för de klubbar som fortfarande inte 
gått över till den nya hemsidan i BIT-miljö att göra 
det. Kontakta din rikskonsulent eller Johan på kans-
liet i Örebro, så att vi kan aktivera sidorna i god tid 
innan gamla hemsidan Spader släcks ner.

Simon Ekenberg - Linus Dahlström



PÅ GÅNG I HÖST 
 
September
1 jul-31 dec  “Höstsilver”
9-10  JSM Par, direktfinal,  
 Blaksets Bridgecenter i Köpenhamn
16  Guldtävling par, BK Albrekts, Varberg
23  Allsvenskan, div 3, rond 4-6
30-1 okt  Allsvenskan, div 2, rond 4-7

Oktober
1 jul-31 dec  “Höstsilver”
6-7  Riksstämma, Örebro
7-8  DTL-träff, Örebro
14-15  Rek. spelhelg för SM Par Dam, kval
15  Guldtävling par, Enköpings BS
21-22  Allsvenskan, div 2, rond 8-11
27-29  Allsvenskan, Elitserien, rond 6-11
28  Allsvenskan, div 3, rond 7-9

November
1 jul-31 dec  “Höstsilver”
7  Sista anmäl.dag av antal lag Allsv. div 4
11  Manfred Kamras Minne, Guldtävling Gbg
9-11  EBL: Champions’ Cup, Zagreb
16-19  Svenska Cupen, slutspel i Uppsala
23 nov-3 dec ACBL: Höstmästerskapen, San Diego
25-26  Rek. spelhelg för SM Par Mixed, kval

December
1 jul-31 dec  “Höstsilver”
30  Guldtävling: BK Allians i Halmstad

DM-TÄVLINGAR OCH 
ALLSVENSKAN DIV 4 
SM/DM kval och allsvenskan div 4 börjar i de flesta 
distrikt att spelas i höst. Var aktiv och delta i både 
par- och lagtävlingarna.

TL STEG 3 UTBILDNING 
Steg 3 utbildning arrangeras av SBF den 12-14 
januari 2018 i Örebro. Utbildningen vänder sig till 
tävlingsledare med Steg 2 som önska uppgradera 
sin licens till Steg 3 och till TL med Steg 3 som vill 
utvecklas och bli säkrare som tävlingsledare. 
För mer information, anmäla deltagare mm se www.
svenskbridge.se, senare i höst. För eventuella frågor 
kontakta Thoma Winther, twi@svenskbridge.se. 

NYA BRIDGELAGAR 2017
Från och med 1 september 2017 gäller i Sverige, 
Lagar för tävlingsbridge 2017.  Såväl de nya lagarna 
som dokumentet De viktigaste förändringarna i lagar 
för tävlingsbridge 2017 finns på SBF hemsida http://
www.svenskbridge.se/node/15130 En uppdatering 
version av Våra vanligaste domslut finns också där.
Lagboken i bokform kommer att säljas av Svenska 
Bridgeförlaget senare i höst.

SAMARBETSPARTNERS 
Bifogat detta utskick finns information om bridge-
resor arrangerade av två av våra samarbetspartners, 
Grand Tours och Reseskaparna. Skriv gärna ut och 
sätt upp på er klubbs anslagstavla.

MEDLEMSNYTT 
Nästa medlemsnytt kommer i din e-post första 
veckan i oktober. Till dess, Trevlig inledning av bridge-
hösten!

Med vänliga hälsningar

Kansliet



SIMULTANTÄVLINGAR
2017-2018 års  

Våren 2018
Januari
9 Tisdag   Dagtid
10 Onsdag
17 Onsdag   Dagtid
18 Torsdag
21 Söndag
22 Måndag
26 Fredag   Dagtid
30 Tisdag 

Februari
1 Torsdag   Dagtid
5 Måndag  Dagtid
7 Onsdag 
11 Söndag
13 Tisdag   Dagtid
15 Torsdag
19 Måndag
23 Fredag   Dagtid
27 Tisdag 
28 Onsdag   Dagtid

Mars
7 Onsdag 
8 Torsdag   Dagtid
11 Söndag
13 Tisdag   Dagtid
15 Torsdag
16 Fredag   Dagtid
19 Måndag
21 Onsdag   Dagtid
26 Måndag  Dagtid
27 Tisdag

April
4 Onsdag
5 Torsdag   Dagtid
8 Söndag
10 Tisdag   Dagtid
12 Torsdag
16 Måndag
18 Onsdag   Dagtid
23 Måndag  Dagtid
24 Tisdag
27 Fredag   Dagtid

Maj
2 Onsdag 
3 Torsdag   Dagtid
6 Söndag
7 Måndag
8 Tisdag   Dagtid
14 Måndag  Dagtid
15 Tisdag 
23 Onsdag   Dagtid
24 Torsdag

Information 
Att vara med i simultantävlingar kostar 10 kr/spelare. 
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.

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 Bridge- 
 festival 2018.

 

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. 

 

Övrigt
För anmälan, eller om du har frågor, kontakta Micael 
Svensson på 019-277 24 82, via e-post:  
msv@svenskbridge.se eller kansliet på 019-277 24 80.

De kommenterande givarna tillsammans med givfilerna 
kan laddas ned när resultatet presenteras på  
www.svenskbridge.se/simultan. 

Hösten 2017 
Augusti
28 Måndag  Dagtid
30 Onsdag 
31 Torsdag   Dagtid  

September
5 Tisdag   Dagtid
7 Torsdag
11 Måndag
13 Onsdag   Dagtid
15 Fredag   Dagtid
17 Söndag
19 Tisdag
21 Torsdag   Dagtid
25 Måndag  Dagtid
27 Onsdag

Oktober
4 Onsdag   Dagtid
5 Torsdag
9 Måndag  Med Norge
10 Tisdag   Dagtid
15 Söndag
17 Tisdag
20 Fredag   Dagtid
23 Måndag  Dagtid
25 Onsdag 
26 Torsdag   Dagtid

November
1 Onsdag   Dagtid
2 Torsdag
6 Måndag
9 Torsdag   Dagtid
12 Söndag
14 Tisdag   Med Norge
15 Onsdag   Dagtid
22 Onsdag 
24 Fredag   Dagtid
28 Tisdag   Dagtid
30 Torsdag

December
3 Söndag
4 Måndag
7 Torsdag   Dagtid
11 Måndag  Dagtid
12 Tisdag

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Måndag 9 oktober och  
tisdag 14 november 
spelas tävlingarna  

tillsammans med Norge!



NYHET! BRIDGEVECKA PÅ RIVA 
DEL SOLE, ITALIEN Spela bridge på 
det svenskägda hotellet Riva del Sole, i en 
av Toscanas finaste badorter. Massor av 
spel under fem dagar, kombinerat med 
god mat och avkoppling. Vi bor i moderna 
rum och har tillgång till gym, pooler och 
spa vid en privat strand. I priset ingår 
halvpension, frukost och middag.

Avresa från Stockholm 5/5 2018, 8 dagar. 
Pris från 10 995 kr.

BRIDGEVECKA I ESTORIL,  
PORTUGAL Möt våren i eleganta 
Estoril, vid Atlantkusten utanför Portugals 
charmerande huvudstad. Vi bor på 
svenskägda Hotel Londres som speciali-
serat sig på just bridgegrupper. Vi spelar 
under sex dagar och hinner även med att 
besöka såväl Lissabon som sagostaden
Sintra. Frukost och fyra goda middagar 
med vin ingår i resans pris.

Avresa från Stockholm 5/5 2018, 8 dagar. 
Pris från 10 595 kr.

BRIDGERESA TILL  
NERJA, SPANIEN Vår lilla utvalda 
pärla Nerja är en pittoresk stad dit vi reser 
vi för att njuta det genuina Andalusien 
och spela mycket bridge. Vi bor bekvämt 
på moderna, fyrstjärniga lägenhetshotell 
Marinas de Nerja som ligger direkt invid 
den vidsträckta El Playazo-stranden. 
Halvpension, frukost och middag ingår i 
priset

Avresa från Stockholm 14/1 2018, 8 dagar. 
Pris från 9 995 kr.

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 kryss-
ningar till några av södra Europas mest eftertraktade resmål. Vårens nyhet är bridgeveckan på 
Riva del Sole i södra Toscana!
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år sedan 1986!Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

Tips! Gör som så 
många andra bridge-
föreningar, boka en 
egen resa!
 
Ring oss för förslag. 
Tel: 08 - 24 15 25  



BRIDGERESOR
ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill spela tävlingsbridge och vi har numera också ett upplägg för dig 

som vill utveckla ditt bridgespel och spela trivselbridge. Vi kombinerar välorganiserat bridgespel med 
kultur och nya upplevelser och i våra resor ingår alltid flera utfärder.

Vi erbjuder bekväma och innehållsrika bridge- och kulturresor. Varje år väljer vi några nya spännande resmål, samt 
behåller våra mest omtyckta destinationer som Malta och Mallorca. Våra lokala svenska guider ger oss inblick i sitt 

lands kultur. Våra omtyckta och erfarna bridgeledare Christer Cedergren från Köp En Sol och Kalle Persson från BK St 
Erik arrangerar ett omtyckt bridgespel under resan. Denna kombination av kultur och bridge ger er nya berikande 

upplevelser och möten med likasinnande.

Vi har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och erbjuder alla medlemmar förmånliga resor samt att vi 
även rapporterar alla tävlingar till förbundet.

Välkomna att kombinera ert intresse för bridge med nya kulturella upplevelser.

KALENDARIUM BRIDGERESOR 2017 - 2018
Adriatiska Havet 12 dagar  30 sep-11 okt - 2017 - få platser kvar
Malta & Gozo 13 dagar  5 - 17 nov 2017 
Teneriffa 13 dagar   23 jan - 4 feb 2018 - nyhet
Mallorca 10 dagar  7 - 17 mar - 2018
Portugal - Porto & Curia 8 dagar  23 - 30 apr - 2018 - nyhet

Hösten 2018:
Planeras ny resa till ett av Balkans länder i sep/okt samt 10-års jubileum på Malta i november och en 
atlantkryss i december.

 

Christer Cedergren 
Christer började spela tävlingsbridge i re-
alskolan. 1983, då han satt med i Sveriges 
Bridgeförbunds styrelse, tog han tävlings-
ledarlicens. 1992 startade han och fru Britt 
Köp En Sol BS.
År 2000 började vårt samarbete med 
Christer och vi har sedan dess genomfört 
ett 50-tal trevliga bridgeresor. Christer har 
varit aktiv inom förbundet och är ofta täv-
lingsledare vid distriktstävlingar.

Kalle Persson
Kalle har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan 
1980.  Han verkar som tävlingsledare och utbildare 
samt har uppdrag som tävlingsledare i observations-
tävlingar för veteraner. Idag är han även distriktstäv-
lingsledare för Stockholm och ansvarar för utbild-
ningen inom distriktet. Sedan 2013 är han anställd 
på BK St Erik med cirka 3 tävlingar i veckan. Kalle har 
varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och ser 
fram emot att ta er som är mindre rutinerade vidare 
i ert bridgespel.

Våra Bridgeledare

Kultur- och temaresor. Alltid med reseledare i världsklass.        

08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se

TIdsbegränsat Erbjudande
Boka senast den 25 september och erhåll 500 kr rabatt på valfri Bridgeresa.



MINDRE RUTINERADE
På efterfrågan erbjuds nu bridgeresor för mindre rutinerade till Malta och Mallorca. 
Resan är initierad av bridgeledare Kalle Persson från St Eriksbridgeklubb. Resan riktar 
sig till de bridgespelare som har spelat i några år och vill ta nästa steg och förbättra sitt 
spel. Vi  kombinerar intressanta utflykter med seminarier i bridge. Vi går igenom områ-
den som gruppen behöver och spelar därefter några brickor på temat. Ämnen som kan 
ingå är grundläggande budteori med budträning, Stenbergs 2 NT, kontrollbudgivning 
inkl essfråga och naturligtvis spelteknik och försvarsspel. Har gruppen önskemål om 
andra ämnen tar vi upp det också.

TÄVLINGSBRIDGE
På alla våra bridgeresor arrangeras tävlingsbridge, vilket innebär att medlemskap i 
Sveriges Bridgeförbund erfordras. Alla tävlingar rapporteras till förbundet och brons-
poäng utdelas. Christer Cedergren arrangerar bridgespel tillsammans med sin fru Britt, 
de är ert värdpar. Om du reser singel garanteras du att alltid få spela bridge.

OM VÅRA BRIDGERESOR

• Minst 20 spelare.
• Bridge spelas varje dag som anpassas till 
   övriga aktiviteter.

Tävlingsbridge (Alla resor)
• Medlemsskap är obligatorisk, ange 
   medlemsnummer vid bokning.
• En bordsavgift om € 5 kr/speldag, penning
   priser. Betalas på plats till er bridgeledare.
• Alla tävlingsresultat rapporteras till 
   förbundet

Mindre rutinerade (Malta & Mallorca)
• Inget medlemsskap krävs.
• Ingen bordsavgift eller penningpriser.
• Trivselbridge kombinerat med seminarier.

Upplev en av de små vackra orterna längs Adriatiska kusten, Neum. Här bor vi 
bekvämt invid havet på fyrstjärniga Grand Hotel med vacker utsikt och hotellet 
erbjuder både pool och havsbad. Dagliga bridgespel varvat med intressanta ut-
färder både i Kroatien och Bosnien-Hercoegovinas inland. Tillsammans med lokal-
guide får vi uppleva dessa länders intressanta historia och kultur. Vi gör utfärder till 
Dubrovnik, Mostar, Vjetrenicagrottan samt en båttur i Pelješacviken. Med på resan 
är vårt bridgeledarpar Christer & Britt Cedergren.

Adriatiska kusten 

DAG 1: DUBROVNIK , NEUM 
Direktflyg till Dubrovnik där vi landar på för-
middagen. Vår lokalguide möter oss på flyg-
platsen och vi åker in till vackra Dubrovnik 
som ligger på Kroatiens yttersta sydspets. 
Vi gör en guidad stadsrundtur som avslutas 
med en gemensam lunch. Vår resa går mot 
Grand Hotel i Neum, den enda kuststaden i 
Bosnien Hecegovina. Välkomstdrink och mid-
dag.  BRIDGE 1. (L, M)

DAG 2: NEUM 
En enkel promenad i Neum för att lära känna 
området så att vi hittar till affärer, restaurang-
er och caffeer. Vårt hotell har egen inomhus/
utomhus pool, egen strand och eget spa. Fri 
tid för lunch. Middag. BRIDGE 2. (F, M)

DAG 3, 5,8,10: NEUM 
Fritid för spa, pool eller bad vid stranden. 
BRIDGE. 3,5,8,10 (F, M)

DAG 4: BÅTUTFLYKT I PELJEŠACVIKEN 
Båtfärd från lilla Klek vid kusten mot halvön 
Pelješac. På vägen till Ston och Korona fäst-
ning serveras lite tilltugg på båten. Lunch 
serveras vid en liten holm (livsholmen) i viken. 
Efter lunch flyttar vi till den pittoreska byn 
Hodilje för bad. Vidare längs Pelješac kusten 
tillbaka till hotellet. BRIDGE 4. (F L M)

DAG 6: FOLKDANSKVÄLL 
Fritid för spa, pool eller bad vid stranden. Ef-
ter bridgen på eftermiddag förflyttar vi oss till 

hotellets egen ”nationalrestaurang” där vi av-
njuter en trerättersmiddag och tittar på tradi-
tionell folkdans från trakten.  BRIDGE 6. (F, M)

DAG 7: VJETRENICAGROTTAN
Halvdagsutflykt till Vjetrenicagrottan (Vind-
grottan) som är en av de mest intressanta 
grottorna i Dinariska alperna och världsvida 
känd. Lätt lunch i byn Zavala och resa tillbaka 
till hotellet för bridge. BRIDGE 7. Middag på 
hotellet. (F L M)

DAG 9: INSPIRATION HERCEGOVINA 
Vi reser genom Hercegovina. Vi börjar med 
ett stopp vid en flodkällan i pittoreska Blagaj. 
Stadsguidning i Mostar med lunchavslutning 
på restaurang under Gamla Bron. Fri efter-
middag för vandring i eller shopping i Mo-
stars gamla stad. På vägen tillbaka besöker vi 
Počitelj, en av de vackraste platserna i sydös-
tra Europa. Kvällen avslutas med vinprovning 
och middag på vingård. (F L M)

DAG 11: SARAJEVO 
Efter tidig frukost checkar vi ut från hotellet 
och reser längs med Neretvadalenn mot Sa-
rajevo. Lunch i Konjic. Besök på en liten möb-
lelfabrik där man producerar designmöbler i 
samarbete med svenska formgivare. Ankomst 
och incheckning på hotellet i Sarajevo. Gui-
dad rundtur i Sarajevo och gemensam mid-
dag på hotellet. (F, L, M)

DAG 12: HEMRESA 

FAKTA
PRIS: 14 950 KR
RESLÄNGD:  12 DAGAR
AVRESA:  30 SEP 2017
I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda-Dubrovnik
• Flyg Sarajevo - Arlanda
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensk bridge- och reseledare 12 dgr
• Svensktalande guide 5 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F) 11 nätter
• 5 luncher (L) 
• 11 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Utfärder enligt program
• Alla transporter på resmålet

TILLÄGG
Enkelrum: 1 550  kr
Bridgeavgift erlägges kontant på plats 
€5 /spelomgång.

BRIDGE PÅ VÅRA RESOR

Boka före 25 sep

500 kr rabatt



Malta
- Succéresan 9:e året i rad, nu 13 dagar!

Fredrik Hammenborn
Skånepåg men sedan 2000 boende på Malta 
med sin familj. Är auktoriserad lokalguide 
och älskar att visa sitt nya hemland för turisw-
ter.  Med humor, omtänksamhet och värme 
förmedlar han Maltas intressanta, men för 
många, okända historia.

DAG 1: STOCKHOLM, MALTA
Fredrik möter oss på flygplatsen på Malta. 
Transfer till hotellet. Gemensam middag. (M) 
BRIDGE 1

DAG 2: VALLETTA
Vi besöker den pampiga huvudstaden Vallet-
ta, byggd av Johanniterriddarna på 1500-ta-
let. Här känner man historiens vingslag när vi 
lever oss in i riddartiden genom ett besök till 
St Johns katedralen. Vi ser också det intressan-
ta bildspelet Malta Experience. Gemensam 
middag på hotellet. (F, M) BRIDGE 2

DAG 3: EGEN DAG 
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 3

DAG 4: EGEN DAG/MOSTA & MDINA
Egen dag eller följ med på frivillig utfärd. (F, M) 
BRIDGE 4

Utfärd Mosta & Mdina med vinprovning:  
till Ta’Qali hantverksby samt besök till Meridi-
ana vingård där vi får smaka  maltesiskt vin. Vi 
fortsätter till den gamla huvudstaden Mdina 
med anor sedan den arabiska tiden. Under en 
intressant rundtur levandegör vår guide sta-
dens historia. 

DAG 5: VANDRING 
Vår guide Fredrik tar oss på en lättare vand-
ring. Vi åker en kort bit utanför St Juliens. Ge-
mensam middag på hotellet. (F, M) BRIDGE 5

DAG 6: EGEN DAG 
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 6

DAG 7: EGEN DAG/GOZO 
Egen dag eller följ med på frivillig utfärd.(F, M) 
BRIDGE 7

Utfärd Gozo med lunch:
Maltas lillasyster Gozo, präglas av lantlig 
idyll och ett lugn. Här ser vi de fascinerande 
Ġgantija-templen, små pittoreska fiskebyar 
och huvudorten Rabat med sitt citadell. Vår 
lunch intar vi vid havet. (L)  

DAG 8: EGEN DAG 
Egen dag att koppla av. (F, M) BRIDGE 8

DAG 9: EGEN DAG/SÖDRA MALTA
Egen dag eller följ med på frivillig utfärd.(F) 
BRIDGE 9

Utfärd Södra Malta inkl lunch: 
Vi börjar med att besöka Blå Grottan där man 
kan ta en båttur in i grottorna. Den lilla pit-
toreska fiskebyn Marsaxlokk välkomnar med 
färgrika fiskebåtar så kallade Luzzos och en 
trevlig marknad. Vi äter en god fisklunch inn-
an vi återvänder till hotellet.

DAG 10: EGEN DAG
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 10

DAG 11: EGEN DAG
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 11

DAG 12: KVÄLLSUTFÄRD BIRGU
På kvällen avslutar vi resan med en tur till Bir-
gu, en av de ”Tre städerna”. Det var här som 
riddarna först slog sig ned på 1500-talet. Vi 
vandrar längs de smala gatorna i dessa gamla 
vackra kvarter och avslutar turen med en lätt-
are middag på mysig lokal restaurang. (F, M) 
BRIDGE 12

DAG 13: HEMRESA
Hemresa. (F)

Megaliter och riddarstäder–de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bäst 
bevarade hemlighet. De smala, slingrande gatorna i städer och byar är fulla av re-
nässanskatedraler och barockpalats. Med fantastiskt gästvänlighet och över 7 000 
år av spännande historia, finns det en hel del att se och göra. Tillsammans med vår 
mycket kunnige svenske reseledare och guide Fredrik Hammenborn, som bor på 
Malta, kommer vi närmare den maltesiska kulturen och får en inblick i öns mycket 
speciella historia. Vår bridge-och reseledare Christer Cedergren & Kalle Persson 
ordnar bridgespel varje dag på hotellet.  
Denna resa är för både tävlande och mindre rutinerade  - ange vid bokning vilken typ av 
bridge du önskar.

FAKTA
PRIS: 13 990 KR
RESLÄNGD:  13 DAGAR
AVRESA:  5 NOV 2017
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare
• Svenska bridgeledare
• Flyg Arlanda-Malta t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
• 7 middagar (M)
• Utfärd Valetta
• Vandring 
• Utfärd Birgu
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 2 400 kr

TILLVAL
Mosta & Mdina med vinprovning: € 55
Gozo: € 55
Södra Malta inkl lunch: € 55

BORDSAVGIFT
Betalas kontant i lokal valuta motsva-
rande €5 per spelomgång. Gäller ej 
mindre rutinerade.

BRIDGE ANMÄLAN
Vid anmälan ange om du avser spela 
tävlingsbridge eller vårt upplägg för 
mindre rutinerade.

Boka före



Vulkanön Teneriffa bjuder på ett härligt klimat och vacker natur med ett varie-
rande landskap och ett subtropiskt klimat. På Teneriffa ligger den genomsnittliga 
dagstemperaturen på över 20 grader – året runt!. Vulkanen Teide mitt på ön har 
skapat det spektakulära landskapet. Vi bor nära stranden i kustorten Puerto de la 
Cruz – en mysig stad med smala gränder, kullerstensgator, torg och en kanarisk 
stämning och livsglädje. Vår lokala svenska guide tar oss med på utfärder till Teide, 
det okända nordvästra Teneriffa samt en smak- och marknadsresa med vingård. 
Vår bridge-och reseledare Christer Cedergren ordnar bridgespel varje dag på ho-
tellet. 

Teneriffa
 - Bridgeresa till ett skönt subtropiskt klimat

DAG 1: TENERIFFA
Vi anländer sent på södra Teneriffa och en bussfärd på cirka 1,5 timme tar oss till norra Tene-

riffa och Puerto de la Cruz, där vi skall bo. 

DAG 2: PUERTO DE LA CRUZ
Vår lokala guide möter oss för välkomstinformation och en guidad rundtur av Puerto de la 
Cruz. Vi promenerar genom staden och får veta mer om dess historia och lär oss att hitta i 
staden. Puerto är en charmig, typiskt kanarisk småstad.(F, M)

DAG 3 - 12: TENERIFFA
Härliga dagar för upptäcktsfärder och bridgespel. Vi spelar dagligen bridge dag 2 - 12, blan-
dat med utfärder. I resan ingår tre utfärder och en stadsrundtur. Utöver det kommer vi att 

erbjuda en dagstur till Gomera. (F,M)

DAG 13: HEMRESA

FAKTA

PRIS:  14 950 KR
RESLÄNGD:  13 DAGAR
AVRESA:  23 JAN 2018
I PRISET INGÅR
• Bridge- och reseledare 
• Flyg Arlanda- Teneriffa  t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i juniorsvit med frukost 12 nt (F)
• 12 middagar (M)
• Utfärd Teide & Orotava
• Utfärd Masca, Icod de Vinos
• Utfärd smak- och marknadsdag
• Svensktalande guide på utfärderna
• Rundtur Puerto de la Cruz
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 4 400 kr
Bridgeavgift: €5 /dag betalas på plats

TILLVAL
Utfärd Gomera: 850 kr

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (NORWEGIAN)

UT: Arlanda-Teneriffa, 16.40-21.40
HEM: Teneriffa-Arlanda, 08.55-15.45

PUERTO DE LA CRUZ
En äkta kanarisk stad med en gammal stadskärna med kullerstensgator, små, söta hus med 
omsorgsfullt arrangerade blommor utanför. I staden finns en liten fiskehamn och ett trevligt 
torg, torget Plaza Charco. är stadens mötesplats för såväl öbor som turister, och här ligger 
många restauranger, barer och butiker. Du kommer närmare lokalbefolkningen och kan i 
lugn och ro upptäcka ett av Teneriffas mest natursköna områden. Slå dig ned och studera 
folklivet eller njut av någon kanarisk specialitet. Nära vårt hotell finns en svart sandstrand. I 
Puerto kan man även bada i de stora berömda havsvatten bassängerna.

HOTELL - Hotel Diamante Suites
Hotellet har ett utmärkt läge uppe på en liten kulle framför den vackert anlagda sandstran-
den Playa Jardín i Puerto de la Cruz. Boendet på Diamante Suites är bekvämt i fina rymliga 
och fräscha tvårumssviter med separat sovrum och vardagsrum. Möjlighet finns att boka 
havsutsikt mot tillägg. Genom en kort promenad åt ena hållet kommer du till centrum med 
dess mysiga centrumgatorna och torg. Går du åt andra hållet kommer du till en av Teneriffas 
mest välbesökta attraktioner: papegoj- och djurparken Loro Parque. Från hotellets poolom-
råde och solterrass har man utsikt över stranden Playa Jardín, havet och de vackra omgiv-
ningarna. 
Här erbjuds uppvärmd lagunformad bassäng och snackbar. Hotellet har en trivsam restau-
rang och en barsalong med kvällsunderhållning. I hotellets hälsoavdelning finns gym, bastu 
(avgift) och möjlighet till massage. Avstånd till centrum är ca 900 m och till stranden 300 m.
Rumstyp: Tvårumssviter med separat sovrum och vardagsrum. Satellit-TV (2 st.), telefon, kas-
safack (avgift), badrum och balkong/terrass. 2 ordinarie bäddar samt 1-2 extrabäddar.

Vårt värdpar Christer  & Britt Cedergren

Boka före 25 sep

500 kr rabatt



Mallorca
 - upplev det okända Mallorca 

DAG 1: ANKOMST MALLORCA
Vid ankomst möts vi av Fredric som tar oss till 
vårt hotell i Playa de Palma. En trevlig semes-
terort med lång strandpromenad. Välkomst-
möte och middag på hotellet. (M)

DAG 2: PALMA 
BRIDGE 1. Idag tar Fredric med oss på en gui-
dad tur av huvudstaden Palma. Vi börjar i de 
”arabiska” kvarteren La Lonja för att sedan i 
sakta mak ta oss till den gotiska Katedralen La 
Seu, en imponerande byggnad med en rik his-
toria och rötter i det sena 1200 talet. Vår stads-
promenad går via smala vackra gränder och 
mysiga torg vilket ger oss en liten inblick i det 
mallorkinska vardagslivet. Efter den guidade 
turen serveras en god tapaslunch på den helt 
igenom mallorkinska och smått osannolika 
krogen Celler sa Premsa. (F, L , M)

DAG 3: EGEN DAG/VALLDEMOSSA
På förmiddagen erbjuds en frivillig utfärd till 
byn Valldemosa med natur, kultur och histo-
ria. I bergskedjan Serra de Tramuntana finns 
en mycket bördig och frodig dal. Där, 400 
meter över havet, ligger Valldemossa. Byn 
blev ett namn på världskartan tack vare kom-
positören Frédéric Chopin. Efter en stillsam 
promenad längs de kullerstensbelagda gator-
na, som ramas in av vackra hus och praktfull 
växtlighet, får vi en stund på egen hand. Passa 
på att njuta av en kopp kaffe på torget. Vi be-
söker även La Cartuja, ett kloster där Chopin 
bott. Från klostrets terrass får vi en vacker ut-
sikt över dalen. BRIDGE 2. Middag. (F, M)

DAG 4: SOLLER, LLUC & FORNALUTX
Idag skall vi upptäcka det okända Mallorca, de 
vackra bergen och flera små pittoreska byar. 
Vi åker buss till den franskinspirerade byn Sól-
ler vilken ligger vackert belägen och omgiven 
av bergskedjan Sierra de Tramuntana. Områ-
det är upptaget på UNESCO’s världsarvslista 
sedan 2011. I Soller besöker vi olivproducen-
ten Can Det, där vi får lära oss lite om hur 
man producerar olivolja. Vi tar sedan den lilla 
spårvagnen från 1912 till Puerto de Soller där 
vi får vi lite egen tid för en fika och njuta av 
hamnens atmosfär. Vi åker sedan vidare Fre-
drics hemby, den medeltida byn Fornalutx 
som för några år sedan fick pris som Spaniens 
vackraste by. Han visar oss sin by innan vi sät-

En resa i behagligt tempo där du får upptäcka lite mer av det okända Mallorca till-
sammans med Fredric Cederlund. De långa inbjudande sandstränderna, den goda 
maten och den storslagna naturen gör ön till ett riktigt favoritresmål med många 
återvändare varje år. Vi bor i strandorten Can Pastilla, nära huvudstaden Palma 
med sin gamla stad och stort utbud av shopping. Vår lokala guide och reseledare 
Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot att få visa sin ö och 
dela sina smultronställen med er. Våra bridge- och reseledare Christer Cedergren & 
Kalle Persson tar väl hand om er och ordnar bridge dagligen.
Denna resa är för både tävlande och mindre rutinerade  -ange vid bokning vilken typ av 
bridge du önskar.

ter oss till bords och avnjuter en traditionell 
mallorkinsk lunch. Vidare genom bergskedjan 
på vindlande vägar till öns andliga centrum 
Monestario de Lluc. Klostret är ett pilgrims-
mål, dit många vandrar och idag även ett 
vandrarhem, men här finns också en skola för 
barn, Los Blauets. Åter mot Can Pastilla via byn 
Caimari och städerna Selva och Inca, efter en 
dag med många vackra vyer och intryck. Mid-
dag på hotellet och BRIDGE 3. (F, L, M)

DAG 5: BRIDGE
Hela dagen till bridge och egen tid att utfors-
ka omgivningarna eller koppla av. BRIDGE 4. 
Middag. (F, M)

DAG 6: EGEN DAG/HAVSVANDRING
Egen dag eller följ med Fredric på en lättare 
vandring. Vi skall åka till Sea Salinas där man 
producerar havssalt på gammalt sätt på de 
omkringliggande saltängarna. För att verk-
ligen få uppleva denna natur och känslan 
av havet går vi vidare mot ett område som 
inbjuder till en lättare vandring längs havet 
i söder med utsikt mot ögruppen och natur-
reservatet Cabrera. Naturen här präglas av 
det salta havet och friska vinterstormar vilka 
skulpturerat låga klippor och kilometerlånga 
sandstränder med kryptall och härdig växtlig-
het. Middag. BRIDGE 5. (F, M)

DAG7: BRIDGE
BRIDGE 6. Middag. (F, M)

DAG 8: EGEN DAG/MARKNADSDAG
På förmiddagen erbjuds en tillvalsutfärd till 
Sineu. Det är onsdag och marknad i staden, 
som ligger mitt på Mallorca. På marknaden 
finner ni allt från hantverk, jordbruksproduk-
ter, djur, mat, skor, blommor och plantor. Nu 
finns tillfälle att inhandla något gott att ta 
med hem eller ett minne från ön. Vi fortsätter 
till vinkällaren Macia Batle i Santa María del 
Camí. Här får vi en rundtur samt mer kunskap 
om processen att göra vin. Under en enklare 
vinprovning stiftar vi bekantskap med några 
av vinerna. BRIDGE 7. Middag. (F, M)

DAG 9: BRIDGE
BRIDGE 8. Middag. (F, M)

DAG 10: HEMRESA
Transfer till flygplatsen. (F)

FAKTA
PRIS:  12 450 KR
RESLÄNGD:  10 DAGAR
AVRESA:  7 MAR 2018
I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher & 9 middagar
• Två heldagsutfärder: Palma & Soller
•  Svenska bridge- & reseledare
• Svensktalande lokalguide
• Övrigt enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

TILLÄGG
Enkelrum: 1 650 kr 
Havsutsikt dubbelrum: 1500 kr pp
Dryckespaket vin & vatten: 550 kr
Bridgeavgift erlägges kontant på plats 
€5 /spelomgång.Gäller ej mindre rutine-
rade.

Utfärder:
Sineu marknad & vinkällare: 490 kr
Valldemossa: 490 kr
Havsvandring: 290 kr
Utfärderna bokas och betalas före 
avresa. Minst 30 deltagare..

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (Norwegian)
UT: Arlanda-Palma, 14.20-18.00
HEM: Palma-Arlanda,15.26-19.05

PRELIMINÄRT HOTELL
Playa Golf ****
Hemsida: www.hotelplayagolf.com

BRIDGE ANMÄLAN
Vid anmälan ange om du avser spela 
tävlingsbridge eller vårt upplägg för 
mindre rutinerade.

Fredric Cederlund har bott på Mallorca i 20 år 
och har arbetat som vandrings- och kulturgui-
de. Han har stor kunskap om den mallorkinska 
kulturen, dess invånare och traditioner.

Fredric Cederlund

Boka före 25 sep

500 kr rabatt



ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

Vår resa går till den gamla kurorten Curia där vi bor på det anrika hotellet Palacio 
da Cura. Vårt nästa stopp blir Portugals näst största stad , Porto, belägen i nor-
ra delen av landet nära floden Douros mynning i Atlanten. Vår reseledare, Isabel 
Höckert, har arbetat på Portugisiska turistbyrån i Stockholm i över trettio år men 
sedan ett antal år flyttat tillbaka till Portugal för att visa oss sina smultronställen. 
Isabels resor är kända för att hålla en hög klass. Resan bjuder på god mat och tra-
ditionella drycker samt högkvalitativa utfärder. 

exklusiv bridgeresa i Portugal 
 - med boende på fyrstjärniga hotell i Curia och Porto

DAG 5: CURIA - PORTO
Ända sedan romartiden har Porto varit en 
mycket viktig handelsstad, här binds Dou-
rofloden samman av flera magnifika broar. 
Stadsrundtur med Isabel och en engelskta-
lande guide för att upptäcka Porto. Vi besö-
ker bl.a. katedralen, gamla stan och dess his-
toriska centrum. Rundturen avslutas med ett 
guidat besök i ett av de äldsta portvinshusen 
i Portugal, Taylors, med anor från 1692. Fram 
till 1986 skulle portvin alltid lagras i Gaia för 
att det skulle godkännas som Portvin. Atlan-
tens bris påstås ha gett det en speciell smak 
och arom. Här utlovas en fin avslutning på 
portvinsprovningen! Efter vinprovning besö-
ker vi Ribeirinha, den mest pittoreska delen 
av staden, Unescoförklarad för sin skönhet. 
Här äter vi vår lunch invid floden. Efter lunch 
check-in på Hotel Vila Galé Porto.  BRIDGE 5. 
Fri tid för middag.  (F, L)

DAG 6: BRIDGESPEL & FOTBOLL
Under förmiddagen spelar vi BRIDGE 6. Ge-
mensam lunch på hotellet. På eftermidda-
gen har vi fri tid. De som vill kan följa med 
Christer i fotbollens tecken.  Middag på egen 
hand i Porto. (F, L)

DAG 7: BRIDGE & AVSLUTNINGSMIDDAG
Under dagen har vi fri tid att ta farväl av 
Porto samt spela BRIDGE 7.  På kvällen far vi 
tillsammans med buss till Gaia där vi ska äta 
en fin avslutningsmiddag.  (F,M)

DAG 8: HEMRESA
Egen tid på förmiddagen innan vi beger 
oss mot Porto. Vi flyger till Stockholm via 
München. (F)

Middag på ett  Jaktslott dag 4 (tillägg):
Vi tar oss upp till Bussacoslottet. Här har vi 
möjlighet att promenera runt slottet i den 
vackra trädgården. Vi besöker vinkällaren.
Trerätters middag i slottets matsal akompan-
jerad av Bussacos utmärkta vin som endast 
kan drickas och köpas på Alexandre Almeida 
Hotels. Transfer tillbaka till hotellet.

FAKTA
PRIS:  17 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  23 APR 2018
I PRISET INGÅR
• Svensktalande reseledare Isabel H
• Bridgeledare Christer & Britt Cedergren
• Flyg Stockholm-Frankfurt - Porto
• Flyg Porto - München - Stockholm
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nätter (F)
• 4 trerättersluncher inkl öl/vin  (L) 
• 4 trerättersmiddagar inkl öl/vin (M)
• 2 vinprovningar
• Stadsrundturer enligt program
• Utfärder och entréer enligt program
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 2850 kr

TILLVAL
Trerätters middag på Jaktslott: 650 kr 

PRELIMINÄRA HOTELL
Curia Palace (4 nätter)
http://www.almeidahotels.pt
Hotel Vila Galé (3 nätter) 
http://www.vilagale.com

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (Lufthansa)
UT: Arlanda-Frankfurt  06.05 - 08.15
Frankfurt - Porto  09.35 - 11.15
HEM: Porto-München  11.10 - 14.50
München - Arlanda 15.40 - 17.45

Isabel är född i Portugal men bott i Sverige och 
jobbat i mer än 30 år på Portugals Turistbyrå 
i Stockholm. Är tillbaka i hemlandet och för-
verkligar sin dröm att visa turister Portugals 
många smultronställen. Arkeologi är ett av 
hennes stora intressen.

DAG 1: STOCKHOLM-PORTO
Flyg till Porto via Frankfurt. Vid ankomst till 
Portos flygplats möts vi av vår svensktalande 
ciceron och reseledare Isabel Höckert. Fär-
den går direkt till kurorten Curia. Vi checkar 
in på Hotel Palacio da Curia 4****. En gammal 
klenod från 20-talet som nu är ett nyrenove-
rat spahotell med den gamla atmosfären i 
behåll. BRIDGE 1. Gemensam middag. (F, M)

DAG 2: COIMBRA & BRIDGESPEL 
Tillsammans med Isabel och engelsktalande 
lokalguide besöker vi universitetsstaden 
Coimbra med mångtusenårig historia. Vi 
börjar med det makalösa blioteket  som 
byggdes i början av 1700talet. Vi fortsätter 
med besök i det gamla klostret Santa Clara-
a-Velha som grundades 1283. År 1677 fick 
nunnorna flytta eftersom klostret ständigt 
drabbades av översvämningar från Monde-
gofloden. De byggde ett nytt kloster uppe 
på en höjd.  Under 300 år låg ruinerna efter 
Santa Clara-a-Velha under vatten men nu har 
man fått hela klostret fritt från vatten och 
idag kan vi beskåda en juvel, väl värd ett be-
sök. Gemensam lunch i Coimbra. Väl tillbaka 
i Cura är det dags för BRIDGE 2. Middag. (F, 
L, M)

DAG 3:  BESÖK PÅ VINHUS & BRIDGESPEL
I närheten av Curia ligger ett av de äldsta vin-
husen i Bairradaregionen. Caves Aliança känt 
för sina goda mousserande viner och portu-
gisiska brandy men även goda bordsviner. 
Caves Aliança är ett unikt vinhus eftersom 
en av de nya ägarna, miljonären Joe Berardo, 
som är mycket konstintresserad, har placerat 
ut vackra konstverk, och hantverk i vinhuset 
- mycket sevärt. Han kallar det själv Aliança 
Underground Museum. Efter rundturen får vi 
smaka på mousserande vin. Under dagen får 
vi fri tid i Mealhada för att äta lunch. BRIDGE 
3 och middag i Curia. (F, M)

DAG 4: BRIDGESPEL & EXTRA UTFÄRD
Idag har vi en ledig dag för att spela bridge 
och upptäcka Curia. Gemensam lunch på ho-
tellet.  De som vill kan denna kväll följa med 
Isabel till ett jaktslott för en exklusiv trerät-
ters middag . BRIDGE 4. (F, L) 

Isabel Höckert

Boka för 25 sep

500 kr rabatt



Bridgefestival
27 juli – 5 augusti 2018

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  Tävling för dig med max klövernål •
•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.
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•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  Tävling för dig med max klövernål •
•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Välkommen till Örebro 
och 2018 års Bridgefestival!

www.svenskbridge.se


