
 

Bridgeturen i 2013 går til Side Village i Tyrkia.

Avreise lørdag 27.april 2013 kl 07:00 med retur lørdag 4.mai. Dette blir en kombinert ferie- og 
bridgetur med masse tid til avslapping. Vi har ikke booket spillelokale, men regner med at dette kan 
ordnes på eller i nærheten av hotellet med tilbud om bridge noen timer hver ettermiddag. Det 
arrangeres i utgangspunktet ingen organiserte turer e.l. Her står deltakerne fritt til å bruke «ferien» 
som man vil.

Vi bruker Ving som reisearrangør og vil bo på Side Village leilighetshotell. Dette hotellet har vi 
prøvd før med god erfaring. Ligger i et hotellområde, 6 km fra Side sentrum, men 600 m fra lokalt 
sentrum. Vi har fått en pris pr deltaker på kr 3.650 inkl mat på fly og busstransfer, innkvartert i 
standard 2-roms leiligheter. 2-roms leilighetene er romslige med soveplass både på soverom og 
stue. Den enkelte kan i tillegg bestille måltider til følgende priser:

Frokostbuffe
250,- pr person
Halvpensjon (frokost/middag)
750,- pr person
SunFamily Inclusive 
1.040,- pr person

Dersom noen ønsker å ha leilighet alene, vil det være et pristillegg på ca kr 420 (usikkert om hvor 
mange slike enheter som eventuelt kan skaffes). Baggasje er 20 kg pr pers inkl håndbagasje.

Vi har reservert inntil 40 flyseter/20 leiligheter til turen og må bekrefte antall innen 15.10.2012. 
Hensyntatt bridgeturneringer vil det imidlertid være naturlig at vi setter en grense på ca 24-26 
spillere. Påmelding bør derfor skje snarest etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Innen 15.10. 
ønsker vi også opplyst hvem som ønsker å bestille måltider i tillegg. Betaling skjer med depositum 
10.11.2012 (kr 1.300 pr reisende) og rest betaling ca 5 uker før avreise.

Påmelding til reidakje@online.no mobil 48148869 eller r  -grasda@online.no   mobil 99591333
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Om hotellet Side Village: 

• Rom for opptil 4 personer
• Ulike Inclusive-tilbud
• Vannsklie
• Familievennlige rom

• Kjøleskap på rommet
• Barnebasseng
• Barnevennlig

Populært leilighetshotell i flere bygninger, med hage og bassengområde med jacuzzi. Vannsklie med 
begrenset åpningstid. Bassengbar som serverer enkle retter og à la carte-restaurant. Det arrangeres 
også buffékvelder. Bordtennis. Hotellet har en "egen del" av stranden med bar/kafé og solsenger til 
leie.

Romtyper 

2-roms leilighet for 2 personer + mulighet for 2 ekstrasenger, hvorav 1 for ungdom

Leilighetene 

Hyggelige, romslige 2-roms leiligheter i to størrelser (hhv. ca. 43 m² ) med balkong. Aircondition i 
oppholdsrommet. Noen har smal dobbeltseng. Sovesofa i stue som ekstraseng. Enkelt utstyrt 
kjøkkenkrok med spiseplass. Tv. Bad med dusjkabinett og wc.

Måltider 

Frokostbuffé, halvpensjon eller SunFamily Inclusive mot tillegg.

SunFamily Inclusive innebærer at du spiser alle frokoster og 5 av 7 lunsjer (valgfri dag) og 5 av 7 
middager (valgfri dag) fra buffé, avhengig av antall gjester på hotellet. 50 cl øl eller ½ flaske vin, 
brus eller mineralvann er inkludert til lunsj og middag. Ovenstående gjelder pr. uke, ved 2 ukers 
opphold har du frokost hver dag og 10 lunsjer og 10 middager. Barn under 12 år spiser og drikker 
gratis i selskap med en fullt betalende voksen i SunFamily Inclusive.

Internett 
- Internettkafé mot betaling

Øvrig 

Bygget 1996 og påbygget 2005. Renovert 2008. 3/4 etasjer. Heis i bygningen som har 4 etasjer. 121 
leiligheter. Vaskeriservice. Turistområde utenfor tettsted med lokaltrafikk. Trapper. Gratis hotellbuss 
til Den vestre stranden flere ganger om dagen. Ca. 6 km til Side sentrum.
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