
IV NBF and Paradise Park Bridge Festival 
(m/golfmuligheter) på Tenerife i januar 2013

NBF gjentar siste års suksesser med 
bridge i Syden med sosial profil!

Det er direkte forbindelse fra flere flyplasser til Tenerife, 
og deltakerne må selv bestille flyreisen. 

Hotell bestilles gjennom Per Bryde Sundseth:
 Tlf: 911 47 378   E-post: perbryde@gmail.com       

Priser per person per døgn med frokost.
i enkeltrom (begrenset antall) med utsikt til fjellene: 64€     
I enkeltrom (begrenset antall) med svømmebassengutsikt: 69€
i dobbeltrom med utsikt til fjellene: 42€                                                                                                                              
i dobbeltrom med svømmebassengutsikt: 52€         
i premium salon (1-soverom leilighet): 57€          
I suite med havutsikt: 77€        
Tillegg for halvpensjon 4€ per person per døgn. 
(8€ for helpensjon) 
Romønsker oppfylles enklest ved bestillinger før 30. sept.
Depositum innbetales etter bekreftet bestilling, og dette refunderes 
ved avbestilling senest 1 måned før avreise. 

Det blir bulletiner med referater, konkurranser og informasjon, 
og det legges opp til temabasert undervisning som foregående år. 

Kommentarer/spørsmål til Knut Kjærnsrød (907 88 780) / Per Bryde Sundseth (911 47 378) / Norsk Bridgeforbund (474 79 400)

For de som ønsker å spille golf, er det rimelig greenfee på Los Palos (korthullsbane på 
9 hull), og på Golf Costa Adeje (C-banen 2 x 9 hull) søndager.

Øvrige golfaktiviteter ordnes selv, og det er noe rabattert greenfee på nærliggende baner. 
Også mulig med turer til den naturskjønne naboøya La Gomera og Spanias høyest fjell Teide. 

Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth med turneringsledere er på 
plass i Los Cristianos 3. januar 2013, og arrangerer bridge på Hotel 
Paradise Park hver dag (ikke søndager) i perioden 7. januar til 
26. januar.  Det  blir arrangert bridgeturneringer ukentlig mandag, 
tirsdag, onsdag og torsdag kl.1600-kl.2000.

Fredager og lørdager avvikles hovedturneringer med etterfølgende 
middag og premieutdeling lørdag kveld.  Avgift for alle aktivite-
tene kr 750 for NBF-medlemmer og kr 1250 for ikke-medlemmer. 
I tillegg kr 150 (250 for ikke medlemmer) for hver påfølgende 
uke. 

Paradise Park er et meget godt **** hotell beliggende kun 
20 min. fra flyplassen.  Kort avstand til sentrum og stranden. 
Hyppig og regelmessig (gratis) busstransport til/fra strandområ-
det og sentrum/hotellet. Hotellet ligger i et rolig strøk, har flere 
svømmebasseng, store takterrasser med svømmebasseng og bar, 
flere restauranter, barer, spa og internett, samt underholdning hver 
kveld. 

Fine  rom i alle kategorier og perfekte spillelokaler. På hotellet vil 
det være egen bridgepub med konkurranser som i 2012.


