
 

 

Betreft: bridge-midweek naar Venray (Nederlands Limburg) van dinsdag 29/5 t/m 

vrijdag 01/6/2018. 

Beste vrienden bridgers, 

 

Na het grote succes van de Veluwe vorig jaar en Zeeland dit jaar, organiseren we volgend jaar een 

bridgereis naar VENRAY (LIMBURG) in Nederland, van dinsdag 29/5 t/m vrijdag 01/6/2018. 

We doen dit wederom in samenwerking met “Recreatiebridge Brasschaat”. 

We spreken over het ****HOTEL ASTERIA, Maasheseweg, 80A, 5804AD Venray Nederland 

Hotel Asteria ligt in het mooiste stukje Noord-Limburg, midden in het land van Peel en Maas. Er is in de 

omgeving van alles te beleven. Fietsen in het nieuwste fietsroutenetwerk van Nederland of wandelen in 

een van de drie natuurreservaten die het gebied rijk is. In de nabijheid ligt het thermaalbad 

Arcen, bierbrouwerij "Hertog Jan", jeneverstokerij "de IJsvogel", streekmuseum "de Locht", Zoo parc 

Overloonen het Oorlogs- en verzetsmuseum Overloon. Net over de grens in Duitsland vind je het 

overdekte winkelcentrum CentrO in Oberhausen en het mooie bedevaartsplaatsje Kevelaer. In het 

centrum van Venray vind je allerlei leuke winkels en boetiekjes om heerlijk te shoppen.  

Ook de gezellige stad Venlo is vlakbij. 

Alle kamers in het hotel zijn voorzien van gratis wifi en airconditioning. Verder vind je op de kamers een 
flatscreen tv, alle tv-zenders gratis, een zithoek, comfortabele bedden, wekkerradio, bureau en een 
badkamer met bad of douche. 
Bijzonderheden: 

• Ontvangst met een feestelijke welkomstcocktail 

• 3 overnachtingen op een comfortabele hotelkamer 

• 3 x een uitgebreid ontbijtbuffet 

• 3 x een goed verzorgd driegangen diner  

• 1 x een kopje koffie/thee en 2 x snack tijdens elke bridgedrive 

• Gebruik van een van onze zalen voor de bridgedrives  
Prijzen:  

4-daags bridgearrangement per persoon (o.b.v. 2 persoonskamer) € 169,50 

Verblijfsbelasting per persoon per nacht  €     1,50 

Toeslag éénpersoonskamer per nacht  €   15,00 

Toeslag Royale kamer met douche per nacht  €   10,00 

 

Indien u interesse heeft om deel te nemen, gelieve dan zo vlug mogelijk uw naam, adres, emailadres en 

telefoonnummer op te geven aan Jules Van Leuven (jul.vanleuven@telenet.be) of aan Huub 

Ghysebrechts (webmaster@bridgeclubargus.com) en het voorschot van 50 €/p te storten op rekening:  

BE25 7310 3308 7782  KREDBEBB  
Argus Bridgeclub Schilde -- De Pont,5 – 2970 Schilde.  
 

We zetten geen einddatum maar weet dat er slechts 35 kamers te onzer beschikking staan. Vol is vol. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Uw bestuur 
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