Vi har sat trumf på og tilbyder Bridgehøjskole med mange kultur-

og naturoplevelser i det ’ægte’ Italien med livskvalitet og
gæstfrihed som i 1960’ernes Italien!
Kurser og turneringer ved Mads Krøjgaard
27. august – 4. september, 2016

8 dage med fly.
Ophold i Bagno di Romagna
Underviser & rejseleder:

Mads Krøjgaard & Ib Larsen.
Italien Information ServiceAS (IIS) arrangerer aktive ophold i den
toscanske del af regionen Emilia Romagna, Italiens kur/termområde og spisekammer og dejligste region.
På rejsen kan man opleve det rigtige, uspolerede Italien, med
kvalitet og gæstfrihed som i de gode dage i 1960’erne. Vi bliver en
del af hverdagslivet i den lille, charmerende toscanske kommune
bagno di Romagna, midt i Italiens grønne hjerte på grænsen
mellem Emilia Romagna og Toscana tilbyder
Mads Krøjgaard
BRIDGE-HØJSKOLE: I samarbejde med den kendte og dygtige
bridgeinstruktør og divisionsspiller Mads Krøjgaard tilbyder vi
undervisning og bridgeturneringer for bridge-spillere. Mads Krøjgaard lever af – og for - at
spille og undervise i bridge. Han er bl.a. medforfatter til midtersiderne i Dansk Bridge og
har vundet DM i bridge.

Der vil dagligt være nogle timers undervisning og spil med mindst en turnering hver dag
eller aften.
Udover undervisningen vil der for ALLE være mange fælles aktiviteter og udflugter og
foredrag.
Der er mulighed for at vælge, om man vil flyve fra Aalborg, Billund eller fra/til Kastrup
lørdag middag, onestop til Bologna og derfra med bus til Sanpiero. Hjemrejsen er den
næstfølgende søndag formiddag med tilbagekomst udrejse-lufthavnen kl. 17. Vi får derfor
fuldt udbytte af ugen og får 8 dages ophold i perlen Sanpiero in Bagno på det hyggelige
Hotel Bologna. Et ca. 80 år gammel hotel, ombygget i 60’erne, og netop renoveret i år med
nye badeværelser mv. og hvor kvaliteten og gæstfriheden stadig er som i de gode og
glade 60’ere!
Vi vil blive modtaget på byens rådhus – og der vil blive mulighed for at deltage i byens
dagligliv og fx også komme med til messe i den lokale kirke.
Med ophold tæt ved nabobyen Bagno di Romagna, vil det også være muligt at komme i
termerne og også få mudderbad osv – så HUSK LIGE BADEDRAGTEN! Der er i øvrigt
masser af andre muligheder for behandlinger og wellness, som for et ret beskeden beløb
kan tilkøbes efter aftale.
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Der kommer ingen andre udenlandske turister: Italien information
Service er det eneste rejsebureau i verden som arrangerer rejser med ophold i San Piero
og alle tidligere deltagere er faldet for byen og ikke mindst for dens imødekommende
indbyggere.
Indholdet i rejsen vil være meget varieret og i løbet af ugen bliver der flere udflugter, bl.a.
til San Sepolcro med besøg på Piero della Francesca-museet og til Ravenna med de
pragtfulde mosaikker! Alle deltagerne kommer også med på bjergtur med trøffeljagt.
Italien Information Service opdagede San Piero og Bagno for et par år siden og har siden
bl.a. haft begejstrede journalister med på besøg: De har skrevet med uhæmmet
begejstring i deres aviser. Send en e-mail til ib@iis.dk – så kan vi sende link til artiklerne.
Vores gæster kan glæde sig til en unik oplevelse med natur, kultur og god mad,– man
bliver helt sikkert et bedre (og gladere og tungere..) menneske af at deltage. Antallet af
pladser er begrænset, og vi har allerede mange forhåndstilmeldinger.
Om onsdagen er der et stort marked på den centrale
plads, hvor husmødrene køber husgeråd, tøj, linned,
kittelkjoler og madvarer, mens mændene står og
sparker dæk og ser begærligt på udstillingen af
traktorer
og
andre
helt,
helt
uundværlige
landbrugsmaskiner, som på markedsdagen lokkende
er parkeret lige ved vores hotel.
I løbet af ugen vil vi blive modtaget på byens rådhus.
Et detaljeret program for de enkelte dage vil foreligge ved ankomsten; men vi kan
garantere et tæt program hver dag!
På samme tid som denne bridgehøjskole foregår, arrangerer Italien Information Service
andre højskoleophold i Sanpiero in Bagno. Derfor kan vi tilbyde transfers og andre
oplevelser og udflugter sammen med deltagerne fra Sanpiero. Hvis en evt. ikkebridgespillede medrejsende skulle få lyst, kan vedkommende altså deltage i aktiviteterne i
Sanpiero, hvor der tilbydes valg mellem undervisning i italiensk sprog, italiensk mad, eller
deltage på vandrehold. Se nærmere på nedenstående.
Sanpiero in Bagno og Bagno di Romagna er to dele af samme by, to perler på én snor,
og er én og samme kommune: Bagno di Romagna er den ”fine” del af kommunen med ca.
800 indbyggere og med de flotte
kurbadehoteller og Sanpiero (ca. 3.000
indbyggere) er der, hvor de fleste bor,
lever og arbejder; altså det ”rigtige” og helt
uspolerede Italien.
PRIS per person i dobbeltværelse kr.
11.880,- for 60’er hotel med fuldpension
(inkl. drikkevarer: 1/4 vino), transfers i
Italien og udflugter og undervisning på de
valgte kurser – Kort sagt ALT er inkluderet
i denne enestående rejse. Der er et
begrænset antal eneværelser på selve
hotellet. Tillæg for enkeltværelse: 1.500 kr.
* (Se også nedenstående information om single-rabat)
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Med alle de mange fælles måltider er turen meget oplagt også for enerejsende.
*Og som en særlig besparelse kan vi også tilbyde en enestående single-rabat: Spar
enkeltværelses-tillægget: Indlogering på enkeltværelse i lejlighed, hvor man så deler
badeværelse med anden rejsedeltager. Lejlighederne ligger 100-200 meter fra hotellet og
alle måltider vil naturligvis være på hotellet. Værelserne er af samme gode standard, som
på selve hotellet.
Praktiske oplysninger:
Bridgehøjskolen koster pr. person i dobbeltværelse kr. 11.880,I prisen er inkluderet:







Flytransport, one stop fra hhv. AAL, BLL eller CPH-Bologna T/R inkl. lufthavnsskatter.
Transfer lufthavn - hotel t/r i Italien
7 nætter på dobbeltværelse
Fuldpension
Bridgeundervisning og turnering dagligt
Entréer til alle de arrangementer og seværdigheder, der er fælles arrangementer

TILMELDING og betaling af depositum: Via dette LINK:
Da antallet af pladser er begrænset, tilrådes hurtig tilmelding. Ved evt. framelding fratrækkes kr. de
1.000 fra depositum til administration. Restbeløbet betales 6 uger før afrejsen. Ved framelding
mindre end 6 uger før afrejsen refunderes 50% af rejsens pris Ved framelding senere end en
måned før rejsen tilbagebetales det indbetalte beløb kun, hvis rejsen sælges til anden side. Vi
anbefaler derfor, at man tegner en:
Afbestillingsforsikring. Gennem IIS tilbydes Danmarks bedste og billigste forsikring, der dækker
på vanlige vilkår: ved pludselig opstået og alvorlig, lægedokumenteret sygdom hos deltager eller
hos dennes nærmeste familie. Tegn selv direkte forsikringerne på:
http://www.gouda.dk/page1555.aspx?owner=101&country=dk&agent=40998

NB: Fra januar 2008 dækker Det Gule Kort ikke længere hjemtransport ved sygdom; men det det
gør ’vores’ forsikring gennem Gauda. Tegn selv direkte forsikringerne på:
http://www.gouda.dk/page1555.aspx?owner=101&country=dk&agent=40998

Vi anbefaler en ÅRS-rejseforsikring. Afbestillingsforsikringen koster 6% af rejsens pris.

NB Dette gælder for evt. medrejsende, som IKKE vil gå på bridgehøjskolen:
Såfremt bridgespillerne skulle få lyst til at medbringe ikke-bidgespillende medrejsende, kan disse i stedet
tilbydes at deltage i sommerhøjskoleaktiviteterne i Sanpiero in Bagno, hvor vi tilbyder valg mellem forskellige
ophold:
SPROGSKOLEN: hvor vi sammen med lærere og andre udenlandske kursister fra den lokale sprogskole for
udlændinge tilbyder intensiv undervisning på 6 niveau'er alt efter kursisterne udgangspunkt og behov.
www.scuolapalazzomalvisi.com Deltagelse forudsætter altså ikke nødvendigvis kendskab til italiensk, der er
kurser for nybegyndere og viderekomne.
For sprogskoleeleverne vil der blive rig lejlighed for både at lære og praktisere italiensk. Maks. 8 elever på
hvert hold. Bl.a. i forbindelse med udflugt til Sansepolcro vil sproglærer kunne tage med. Mindst 20 timers
sprogundervisning i klasseværelset og mulighed fore at høre og tale meget italiensk ude i byen, samt
deltagelse i meget af det øvrige program.
MADLAVNINGSKURSUS: Vi har fået en aftale med byens fem og meget forskellige restauranter, og hvert
sted laver vi sammen med Ib Larsen og kokken eller med la mamma husets specialiteter: Traditionel, italiensk
mad sammen med kokken.
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”VANDRERHOLDET”: hvor deltagerne bliver tilbudt guidede vandreture på 3-5 times vandring med
naturvejledere i den skønneste natur i den omkringliggende nationalpark Foreste Casentinesi.
Trykt med forbehold for forbedringer!

Bagno di Romagna

Den centrale plads i Sanpiero en sommerdag 1967

Den centrale plads i Sanpiero en markedsdag 2015
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