
 
 

   
 

 

 

BRIDGETUR TIL MALLORCA MED TRYGVE SÆTERENG  

30. april – 14. mai 2022 

 

Bli med Trygve Sætereng og Escape Travel på bridgeferie til Mallorca våren 2022! 

 

Trygve Sætereng er en av Norges mest erfarne turneringsledere. Han har spilt bridge i over 40 år,  
og er autorisert turneringsleder for Norges Bridgeforbund (NBF). Lørdag 30. april pakker han igjen 
kortstokkene og reiser til Mallorca - vi håper du blir med!   
 
Trygve har reist med bridgevenner til vakre Mallorca i en årrekke og hotellet de bor på får alltid topp 
karakter. Dette er en av våre mest populære turer, så her lønner det seg å bestille tidlig for å være 
sikret plass. 
 
Det populære leilighetshotellet Ponent Mar, som ligger en liten halvtimes kjøretur fra Palma, holder 
god standard og ligger flott til i et rolig område på en klippe ut mot havet. Hotellet har flere 
restauranter og barer og er kjent for sin hyggelige atmosfære. Det finnes også en stor solterrasse 
med basseng og solsenger her, og i øverste etasje ligger det et flunkende nytt bassengområde med 
herlig utsikt. 
 
 

 

Du kan lese mer om hotellet her. 

 

https://www.ponentmar.com/en/


 
 

   
 

 

 

 

Bridge er et fantastisk spennende kortspill, og en  

fin hobby for deg som liker sosiale lag hvor man  

sammen med likesinnede spiller i makker-par.  

Hver ettermiddag spiller vi bridge, og det deles ut  

mange premier.  

 

 

PROGRAM 

 

Dag 1, lørdag 30. april  Oslo - Mallorca  

Norwegians direkteavgang har avreise fra Oslo Lufthavn kl.08:35. Det er salg av mat og drikke fra 

serveringsvogn om bord. Vi ankommer flyplassen i Palma de Mallorca kl.12:05 og kjører derfra til 

hotellet. Ved ankomst hotellet får vi tildelt rom og har ettermiddagen til å finne oss til rette på 

hotellet og i nærmiljøet. Neste dag blir vår første bridgedag, Trygve vil informere mer om dette.  

 

Dag 2 - 14  Bridgedager med Trygve 

Bridge er et spennende kortspill og hver ettermiddag spiller vi bridge med Trygve Sætereng som 

kunnskapsrik leder. Det deles ut mange premier til heldige vinnere.  

Det blir også tid til å utforske den hyggelige byen, og til å nyte avslappende dager på hotellet med sitt 

innbydende uteområde.  

 

Dag 15, lørdag 14. mai  Hjemreise  

To hyggelige og sosiale uker på Mallorca er over for denne gang. Vi kjører til flyplassen på 

formiddagen og tar Norwegians direktefly fra Palma kl. 12:50, ankomst Oslo kl. 16:25. Det er salg av 

mat og drikke fra serveringsvogn om bord. 

 

 

Pris fra kr 12 750,- per person når to deler leilighet 

For øvrige priser, mer informasjon, reisevilkår og bestilling se:  Bridgetur-til-Mallorca 

eller kontakt Trygve på tel: 996 39 702. 

 

 

 

 

 

 

Med forbehold om endring av flytider, flyskatter og valutakurser. 

https://escape.no/reiser/bridgetur-til-mallorca/?s=Bridge

