Hos Smålandshavet Kursuscenter & Konferencecenter i Næstved på
Sydsjælland byder vi på en uforlignelig udsigt. Vi mener selv, at vi er
Danmarks mest naturskønne kursuscenter og konferencecenter.
Vores konferencecenter og kursuscenter handler kun om en ting, og det er
at give dig de allerbedste omgivelser og betingelser for udvikling – fagligt
og menneskeligt. Samtidig byder vi på den smukkeste udsigt ud over havet
ved Karrebæksminde.
Her er tidløst, og her er rart. Derfor er det et glimrende sted at samle sig.
Områdets charmerende ro og vores glade personale sikrer dig en god
stemning og en uforglemmelig oplevelse. Samtidig skal du føle dig
anerkendt og ordentligt behandlet på Smålandshavet.

BRIDGELOGEN ROSKILDE
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INDBYDER ALLE TIL
EN BRIDGE WEEK-END PÅ
Kursuscenter
SMÅLANDSHAVET
Karrebæksminde
FREDAG – LØRDAG – SØNDAG
DEN 19. – 21. JANUAR 2018
(20. – 21. januar 2018)

SKAL DU MED??

Det foreløbige program ser således ud:
Ankomst til kursuscentret fredag den 19. januar 2018, hvor der er
mulighed for check-in på værelset fra kl. 14.00. Afrejse søndag den
21. januar 2018, hvor der er check-ud fra værelset senest kl. 09.00.
Fredag:
14.30

Ankomst. Indkvartering. Kaffe/te og kage.

18.30

2 retters middag efter køkkenchefens valg.

20.00

Bridgespil i separat lokale, med isvand og kaffe/te.

Lørdag:
08.00

Morgenbuffet i restaurant

09.00

Kaffe/te med 1/1 rundstykke til lørdags gæsterne

09.30

Bridge i separat lokale med isvand – kaffe/te

12.30

Frokostbuffet incl. 1 øl/vand/glas vin.

13.30

Bridgespil i separat lokale, med isvand - kaffe/te

15.00

Kaffe/te med hjemmebag

18.30

2 retters middag efter køkkenchefens valg.

20.00

Aften kaffe/te

Søndag:
08.00

Morgenbuffet i restaurant til kl. 09.00

09.00

Bridgespil i separat lokale, med isvand og kaffe/te.

12.30

Sandwich + kildevand, kaffe/te (Præmieoverrækkelse)

Tilmelding og praktiske oplysninger:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Kursuscentrets adresse: Alléen 44, 4736 Karrebæksminde og
telefonnr. 5543 4000
Der er gratis WIFI på stedet.
Der er reserveret plads til 48 deltagere
Lokale til bridgespil, er stillet til rådighed under hele opholdet.
Drikkevarer under opholdet er for egen regning. Bemærk dog at en
øl/vand/glas vin til måltider fredag og lørdag er inkl. i prisen
Beløb til præmier indgår i prisen og præmieoverrækkelse finder
sted i forbindelse med frokost søndag.
Tilmelding kan finde sted på hjemmesiden under ’Arrangementer’
Ved tilmelding skal oplyses navn – e-mail – ønsker om enkelt-eller
dobbeltværelse. (Ved dobbeltværelse oplyses hvem du deler
værelse med).
Samlet pris 2 personer i dobbeltværelse fre-søn kr. 4.200,Samlet pris 1 person i enkeltværelse fre-søn kr. 2.250,Samlet pris 2 personer i dobbeltværelse lør-søn kr. 2.750,Samlet pris 1 person i enkeltværelse lør-søn kr. 1.530,Da kursuscentret skal have det endelige deltagerantal max. 48
senest 2 måneder før arrangementet afholdes er seneste frist for

tilmelding 15. november 2017.
VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG
BRIDGE WEEK-END

