Litt info i uke 1
6.-25. januar 2014

Innhold:

Vær varsom!

Ikke ta med mer penger enn du
trenger når du går ut! Oppbevar alt
av verdier ellers i safe på rommet.
Vi har hatt flere tilfeller av tyveri/
ran allerede –heldigvis uten
personskader.

Resultater

Resultater finner du på tavla på
”kontoret” ved siden av resepsjonen
eller på nett på denne siden:
www.bridgeforalle.org/Resultater

Velkommen tilbake til Hotel Paradise Park!

Nå er vi gang igjen med den femte Bridge for Alle bridgefestivalen i
Los Cristianos på Tenerife. Her kommer litt info i mot slutten av den
første uken. Neste bulletin kommer i uke 2 i bridgefestivalen.
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Eventyret er i gang
Silregn og kuling er byttet ut med sol , varme og mild bris, og vi er i gang med vårt
festivaleventyr her på Tenerife for femte gang. Et aldri så lite jubileum, altså, og vi er utrolig
glade for den enorme oppslutningen arrangementet har fått.
På åpningen vår mandag 6.1 deltok 16 par i A og 15 i B, og deretter øker det på med en
absolutt topp i løpet av den andre uka. Denne bulletinen er en ren informasjonsbulletin og
inneholder ingen reportasjer eller spill, men det blir det absolutt i uke 2 og 3. Jeg oppfordrer
igjen alle til å komme med spill, historier, reiseglimt eller andre innslag for å krydre
bulletinene.
Kos dere med både bridge og andre aktiviteter!

Knut Kjærnsrød

Per Bryde Sundseth

Bulletinredaktør

Arrangementsansvarlig
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Bridge for Alle på Paradise Park – 2014
Spilleinfo

Det blir bridgeturneringer hver dag fra mandag 6. til lørdag 26. januar, unntatt søndager,
med dagsturneringer mandag – torsdag og hovedturneringer sammenlagt fredag-lørdag .
Ellers kan en selvfølgelig når som helst samles på privat initiativ og ta et slag kort.

Tid

Alle dager kl 16.00 – 20.00

Spill

Normalt 24 pr dag, forhåndsdublerte.
Meldebokser og Bridgemate. I de fleste
tilfellene vil det spilles Monrad i begge
puljer.

Sted

A-pulja spiller i Kongressalen i 6. etasje. Bgruppa i underetasjen i restaurant Taurus
(Atlante), evt på overbygget terrasse
utenfor. Undervisningen i ”Spill Bridge 2”
foregår i eget rom i 1. etasje i hotellet.

Røyking/lufting

Terrassen på toppen av hotellet (8. etasje –
Teide bar). Terrassen utenfor Taurus
(utenfor spillelokalet)

Avgifter

Servering

Ved begge spillesteder blir det satt opp
selvbetjent bar (Honesty bar) der en kan
kjøpe kaffe, vann og mineralvann.

Premiering

Vinnerne av hovedturneringer i A-puljen
får premie gitt av hotellet. For øvrig vil det
blant annet bli premiert med vouchers på
restauranten Taurus (rabatt på
regningene), vin og tennisskjorter (med
krave).

Generelt

Vi har ingen organisert forhåndspåmelding
til turneringene, men vi ønsker at de som
vil spille, stiller opp i god tid. Det er særlig
viktig i år på grunn av det store
deltakerantallet.
Vi anmoder røykere og andre som tar seg
en luftetur om å følge nøye med på tiden
slik at vi slipper unødige forsinkelser.

For den første uka en deltar, betaler medlemmer av NBF (eller annet nordisk forbund) kr 790 og
for de neste ukene kr 200 pr uke. For ikke-medlemmer er satsene 1290/300 kr. Det er opprettet
egen klubb: ”Bridge for Alle” der en kan melde seg inn. Det koster kr 300 og gir alle rettigheter i
NBF. Avgiften dekker også undervisning, bulletiner, bridgepub osv. Spillere utenfra kan delta på
enkeltturneringer dersom det er plass. Avgiften er da 12 euro (100 kr) for dagsturneringer og 30
euro (250 kr) for hovedturneringer.
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Hotell Paradise Park
Måltider:

Det serveres tre hovedmåltider:




Frokost i Restaurant Tenerife i
underetasjen: kl. 07.00 – 10.30
Lunsj i restaurant Strelitzia i 1. etasje:
Kl. 13.00 – 15.00
Middag i restaurant Tenerife:
Kl. 18.00 – 21.30

Vær oppmerksom på at menn i shorts ikke har
adgang til spisesalen ved middag.
Det er dessuten anledning til få kjøpt lettere
måltider, snacks og drikke i Bar Teide på
takterrassen, i Bar Piscina ved
svømmebassenget og i Bar Strelitzia i 1.
etasje.
De som har bestilt halvpensjon (noe vi
anbefaler) som i utgangspunktet omfatter
frokost og middag, kan si ifra i resepsjonen
hvis de vil ha lunsj i stedet for middag neste
dag og få en kupong til det bruk. Det koster
ikke noe ekstra.
For å kunne føre mat og drikke på rommet må
en få stemplet romkortet sitt. Dette gjøres i
resepsjonen hvis du tar med ditt kredittkort.

Trimrom:

Det ligger et trimrom i 1.etasje. Alle
romnøkler vil oppgraderes slik at en får
adgang til rommet fra kl 08.00.

Underholdning:

Det er underholdning hver kveld i Bar Yaiza i
underetasjen, og det er normalt musikk i Bar
Strelitzia i 1. etasje.

Hotellet byr også på en rekke andre
muligheter, bl.a. et flott SPA, samt
konkurranser av ulike slag, men det vil føre
for langt å gå inn på alt her. Vi anbefaler alle
å orientere seg etter ankomst.

Internett:

Det er fri adgang til internett over hele
hotellet, men vær oppmerksom på at
forholdene kan være noe varierende. Kontakt
resepsjonen for utfyllende info.

Godt for både kropp og sjel!
Paradise Park har en flott SPA-avdeling (SPAradise), og vi har fått til en svært god avtale med
ledelsen av avdelingen. De har et kombinasjonsprogram for både menn og kvinner som i
utgangspunktet koster 85 euro, Tilbudet til bridgedeltagerne med ledsagere er 59 euro, dvs ca
30 % reduksjon. De gir dessuten 10 % reduksjon på alle andre typer behandling. For menn
innebærer det såkalt dyp massasje, pluss fot- eller hodebehandling, kombinert med SPA, og for
damene er det varm aromatisk massasje og ansiktsbehandling, kombinert med SPA. For mer
utførlig info – se hjemmeside på Internett (SPAradise).
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Alkohol og bridge
Mange av oss synes det kan være godt å leske seg med en øl eller et glass vin, men fortsatt er
det slik at vi ikke kombinerer det med aktiviteten i spillelokalet mellom kl. 16.00 og 20.00. Det
er alle muligheter til å leske seg på andre tidspunkter blant annet i bridgepuben (se lenger ned
på siden), og de aller fleste ser ut til å være storfornøyd med ordningen.

BRIDGEPUB
Vi fortsetter den populære tradisjonen med bridgepub i Teide Bar på toppen av hotellet. I fjor
hadde vi på det meste hele 12 bord i sving som spilte Facit-bridge, og vi fortsetter med det i år.
Det er selvfølgelig mulig å ta seg en tur dit uten å spille kort – bare for en hyggelig prat med
eller uten noe i glasset.
Vi åpner puben søndag 5. januar etter middag (åpningstid ca kl. 21.00 -24.00). Drikkevarer
serveres for øvrig kun i plastglass, og grunnen er at den ligger i et badeområde (regulert ved
spansk lov). Til de som måtte være bekymret for temperaturen i lokalet: Det blir mer holdbare
gardiner i år, og varmeovnene skal også være på plass!

En kan kose seg med et glass vin og et slag kort i Bridgepuben!
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Temabasert undervisning
Vi fortsetter tradisjonen med temabasert undervisning og B-gruppa vil som tidligere få tilbud om
tre ganger pr uke. Oppsettet for B-gruppa blir dermed:
Onsdag 8.1
Torsdag 9.1
Mandag 13.1
Onsdag 15.1

10-11
15-16
10-11
10-11

Torsdag 16.1
Mandag 20.1
Onsdag 22.1
Torsdag 23.1

15-16
10-11
10-11
15-16

Knut holder også i år temabasert
undervisning mandager (unntatt 6.
januar) og onsdager kl. 10-11 og
torsdager kl. 15-16.
Temaer for undervisningen vil bli gjort
kjent på tavla vår på ”kontoret” ved
siden av resepsjonen.
Nytt av året er at det også blir et undervisningstilbud til de mer rutinerte spillerne. Vi gjør et
forsøk med to ganger pr uke som en prøveordning, og tidene blir som følger:
Onsdag 8.1
Torsdag 9.1

10-11
10-11

Onsdag 15.1
Torsdag 16.1

10-11
10-11

Den første uka er det internasjonal juniorspiller Kristian Barstad Ellingsen som står for opplegget,
og i uke to er Tommy Elde ansvarlig. Emnene blir også her annonsert senere. Hvis oppslutningen
blir bra, prøver vi å få til undervisning også i den siste festivaluka.

Test de små grå

Det vil bli anledning til å teste toppetasjen på andre ting enn bridge også i år. Hver onsdag legger
vi ut tre ulike oppgaver som det kan leveres inn svar på fram til fredag ettermiddag. Belønningen
blir som før – 1 flaske vin til vinneren av hver oppgave. Flaska får du ved å levere en vinnervoucher
i restaurant Tenrife (middagssalen). Oppgavene vil ligge på kontoret vårt i nærheten av
resepsjonen, og du kan også få dem i spillelokalet.

Spillere utenfra og puljeplassering

Deltakerantallet i år slår alle tidligere rekorder, og det betyr at det til tider kan bli trangt om plass
ved bordene. I A-gruppa må vi av plasshensyn begrense deltakelsen til drøyt 20 bord, og det betyr
at det er om å gjøre å være tidlig ute for å sikre seg plass. De som har betalt depositum vil uansett
bli prioritert. Selv om det skulle bli fullt i A, vil det være fullt mulig å spille i B-gruppa der
lokalitetene er større.

Skandinaviske utflukter

En billig og grei måte å komme seg rundt på Tenerife, er å delta på en av de utfluktene dette
selskapet har. Turene går til både Teide, Santa Cruz, Mascadalen og La Gomera for å nevne noen.
Lunsj med vin er inkludert, og turene,utenom til La Gomera (35 euro), koster bare 12 euro. Du må
finne deg i en demonstrasjon av siste nytt i kaschmir- og merinolamull, men det er ingen
kjøpetvang. Det ligger massevis av brosjyrer i området rundt hotellene, og info og påmelding kan
skje i telefon +34 664477373. Det er skandinavisktalende guider. Det skal være mulig å gå på
bussen rett utenfor Hotel Paradise Park.
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Golf på Tenerife
Det finnes mange flotte golfbaner på Tenerife, men januar er høysesong, banene er fulle, og prisene
er generelt høye. Rundt 100 Euro pr runde er ikke uvanlig. Det lønner seg å undersøke med hver
enkelt bane hvilke tilbud de har, og bestilling på Internett gir som oftest gunstigst resultat. Vi har en
avtale med den koselige kortbanen ( 9-hulls bane ,par 3 ) Los Palos som ligger bare få minutters
kjøretur fra hotellet. Dere kan få kjøpe billetter hos oss til 17 Euro for 18 hull, normal pris pr runde er
21 Euro.

Canarias.com – bilutleie
Like ved hotellresepsjonen har bilutleifirmaet Canarias.Com et kontor der en enkelt og greit kan leie
seg en bil etter behag og behov. Vi har fått til en avtale med firmaet der vi får en pris som er 10 %
under oppgitt pris på deres hjemmeside på internett. Meget gunstig!

Kjøpe hus/leilighet på Tenerife eller La Gomera
Den eneste norsktalende eiendomsmegler på Tenerife Syd, Ivar Olsøn-Lunde i firmaet SOLMAR Vest
S.L., har mange interessante eiendommer for salg eller langtidsleie.
Kontakt kan formidles gjennom Per Bryde Sundseth, perbryde@gmail.com, (+47) 911 47 378
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Litt forskjellig informasjon
Horarios Minibuss

Timetabell for gratis skyttelbuss mellom hotellet og byen:
Fra hotellet.

Fra byen (trapp opp fra stranden)

09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45

Vi anbefaler å være ute i god tid, for det hender at sjåføren er litt «kjapp», spesielt fra byen.

Kontakt med oss

Under oppholdet ser vi helst at dere bruker vårt spanske mobilnummer: (+34) 666 927 693
Per og Knut vil være å treffe på Plaza de los Deseos (nær resepsjonen) mellom kl. 08 og 09 hver
dag unntatt søndager. Ellers er det selvfølgelig bare å gripe fatt i oss ”live”.

Helsetjenester

Det er godt med helsetjenester i området. Kontakt resepsjonen eller oss, eller en kan ringe
direkte:
Hospiten Healthcare Group som har 24 timers vakt på telefon: 922 750 032
Tannlege
Den faste tannlegen vår har pensjonert seg, men ta kontakt med Per eller Knut hvis det skulle
oppstå et kritisk behov.

Pass på verdisakene!!

Vi har tidligere dessverre hatt noen tilfeller av at verdisaker som vesker, lommebøker,
fotoapparater, mobiltelefoner osv. blir snappet av uvedkommende, særlig nede i byen men også
utenfor SPAR-butikken nedenfor hotellet.Pass derfor godt på tingene du har med deg!
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Mat og drikke utenfor hotellet
Det finnes mange gode spisesteder i Los Cristianos og naboen Las Americas, og dere klarer sikkert å
finne fram til det meste, men her er noen eksempler. Om dere trenger noe mer informasjon så spør
enten i resepsjonen eller snakk med Per og Knut.

Locanda Italiana

Italiensk restaurant med både inne- og uteservering som ligger i gata nedenfor hotellet og har
meget god mat til hyggelige priser og utmerket service.

Golden City

Her er en restaurant som vi har fått anbefalt av Kristin Vigander. Hun sier:
Vi har nå besøkt Golden City et par år på rad. Drives av et ungt kinesisk par med små barn. De har
nydelig mat, veldig god kundeservice, og er kjempesøte.
Da vi spiste hos dem i fjor, kjente de oss igjen fra to år før, og de husket til og med hva vi hadde
spist! De pekte på min yndlings ande-rett i menyen, og fortalte at Liv skulle ha fisk.

Garibaldi

“Garibaldi, den beste restauranten på Tenerife”, fra en anmeldelse på Tripadvisor. En meget bra
restaurant beliggende i Las Americas.

Las Gangarras

Er en meget bra og spesiell restaurant som ligger bare ca 10 min kjøring fra Los Cristianos, litt oppe
i fjellsiden. Den består av et knippe tradisjonelle kanariske steinhus fra 1850-tallet og ligger i et
område som nesten kan betraktes som en botanisk hage. De serverer både lunsj og middag, men vi
vil nok anbefale tapas-lunsjen deres som er helt topp! Hvis været er bra, og det er det stort sett på
disse kanter, kan en få servering ved store trebord utendørs. Begynn gjerne med en kald sangria og
velg fra tapas-menyen. Jeg tror vi kan garantere suksess!

El Molino Blanco

En særpreget restaurant som serverer utmerket mat ”mediterranean style”. Prismessig i det øvre
sjikt her på Tenerife, men godt under hva vi ev. måtte betale i Norge for tilsvarende. En bør
bestille bord på forhånd som kan gjøres på telefon (+34) 922 796 282. Restauranten (se bildet
nedenfor) ligger ikke så langt fra hotellet – en taxi tur på 8-10 €.
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Gourmetland – Taurus
Over spillelokalene i Atlante er det nå kommet en restaurant – Taurus. Taurus tilhører
restaurantkjeden Gourmetland som også har mange restauranter rundt om i Las Americas.
Rabatterte regninger i Taurus (og også i andre restauranter i kjeden – men da med noe mindre
rabatt) vil være en del av premieringen i turneringene.

Spillelokalet Atlante
B-gruppen vil også denne gang spille i Atlante som ligger ved svømmebassengene rett ved hotellet
(de tilhører også hotellet). For å få plass til alle, setter hotellet opp et telt som gjør at en nå kan
spille opp til 35 bord i B. Konstruksjonen til teltet er allerede satt opp. Vi er også lovt at det skal
settes opp varmeovner i teltet og at tilstrekkelig lys skal være på plass til vi starter i januar.

Fra spillelokalet i Atlante.

Taket begynner å komme på plass.

