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Invitation
- til gallafest den 23.-24. JANUAR 2021
Comwell Borupgaard i Snekkersten

Velkommen
- til jubilæumsfesten 2021 på
Comwell Borupgaard i Snekkersten

IBK´s 65 års jubilæum fejres med en gallafest, et must for alle
medlemmer - aktive som passive. Med ægtefæller og andet godtfolk.
Helt i klubbens ånd, der gennem årene har været grundlaget for den
gode stemning ved bridgebordene, samles alle også ved festlige
lejligheder. Og vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Så reserver weekenden
den 23.-24. januar 2021
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Festudvalget har gjort deres yderste for at du/I får en helt
fantastisk weekend med alt hvad hjertet begærer.
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Weekendens
program
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LØRDAG DEN 23. JANUAR
Kl. 14.00
Ankomst og indkvartering
Kl. 14.30

Kl. 18.00

Kl. 18.40

Kl. 23.15

Kl. 01.30

Hygge med kaffe/te og kage og diverse aktiviteter.
Vi mødes i konferenceområdet, der er til vores
disposition hele lørdagen.

Velkomstdrink i Borupgaard Salen.
Her vil klubbens formand Jørgen Bentsen
sikkert sige nogle velvalgte ord.
Kom venligst PRÆCIS, der er et stramt program.
Der er elevator til etagen.
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3- retters gallamiddag, vin ad
libitum og kaffe/te med avec.
Levende musik, sange og festlige indslag.
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Er vi i Hasselbalcks Hus. Baren er åben!
Musik og dans eller hygge i barområdet.
Der er fri bar med øl, vand, vin, og spiritus.
Og naturligvis kaffe/te.
Natmad med øl, vin og vand.
Efter natmaden fortsætter festen for dem der har lyst!

SØNDAG DEN 24. JANUAR
Kl. 08-10.30 Morgenbuffet
Kl. 12.00
Afrejse
Tilmelding til festen kan ske fra 1. spilleaften i september.
Bindende tilmelding senest den 1. december 2020
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Jubilæumspris
Deltagerprisen for hele arrangementet er
KUN 400,- kr. for medlemmer.
Ægtefæller og kærester mv. KUN 850,- kr.
Dejligt, lyst nyrenoveret
værelse incl. morgenbuffet

Velkomstdrink og
gallamiddag med
vin ad libitum og
kaffe med avec

Eftermiddagskaffe/te og kage
med spil og hygge

Dans/hygge og spil med
vin/øl/vand
og spiritus ad libitum.
Natmad med
øl/vin/vand ad libitum.
Naturligvis er der også
fri kaffe/te
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Tid til lidt
ekstra luksus

Hvis du har tid, lyst og lejlighed til ekstra forkælelse,
så tilbyder Comwell Borupgaard ankomst allerede
fra fredag den 22. januar kl. 14.00.
Comwell tilbyder en ekstra
overnatning inkl. 2 retters
aftenmenu, og morgenbuffet
for kun kr. 1060,- for
dobbeltværelse.
Enkeltværelse til kun kr. 860,Ønskes kun værelse er prisen
kr. 660,- inklusiv lækker
morgenbuffet.
Da der nok er en del, der ankommer fredag, stiller
hotellet et lokale til rådighed for fælles aktiviteter.

Få adgang til det nye lækre Spa område. Både kolde og varme bade.
Sauna og motionsrum. Adgang, samt badekåbe og slippers bestiller
du i receptionen.
Det er for egen regning og koster Kr. 195,- pr. person under hele
opholdet.
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’’Løst og fast...’’
Sådan finder du Comwell Borupgaard:

E47 mod Helsingør og videre ad Kongevejen. Ved 2. rundkørsel
drejer du til højre og følger vejen til du har Snekkersten
Station på din højre hånd; og på venste hånd finder du
Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten.
Tager du Kystbanen, skal du stå af på Snekkersten Station. Du
finder Comwell Borupgaard skråt overfor stationen.

Fredag aften:

Festudvalget vil medbrige kort, meldekasser og regnskaber hvis
nogen har lyst til en omgang bridge. Vi har lokale til rådighed
fra kl. 14. til diverse aktiviteter. Andre spil vil også være til
rådighed. Husk badetøj hvis du har bestilt adgang til Spa- og
motionsområdet.

Tilkøb af Spa behandlinger:

Der er også mulighed for tilkøb af Spa
behandlinger eller en aften med “stjernekig”
i de udendørs varme bade. Hvis du ønsker at
bestille tid til behandlinger i Spa`en skal du
kontakte Comwell Borupgaard.
Afregning for dine tilkøb betaler du ved
afrejsen søndag.
Såfremt der kommer nye anbefalinger i
forbindelse med Corona pandemien, må du
selv holde dig orienteret om evt. lukning
af Spa området via Comwells hjemmeside.
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Tilmelding
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Gallafest på Comwell Borupgaard
weekenden 23. - 24. januar 2021
Pris for medlemmer:
Pris for medlemmers ægtefæller:

kr. 400,kr. 850,-

Nedenstående ønsker at deltage i jubilæumsfesten:
Navn_____________________________________________________
Navn_____________________________________________________
Dobbeltværelse____sæt X

Enkeltværelse ____sæt X

Tilmeldingen er bindene og skal afleveres senest den 1. december 2020
til Allan Kristiansen. Betaling kan ske pr. netbank
(kontonr. 3312 3312186012) eller Mobile Pay 18503
Allan modtager også kontant betaling.
Vedr. ankomst fredag den 22. januar se venligst bagsiden.

Festudvalget
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FORKÆLELSE
Hvis du har tid, lyst og
lejlighed til lidt ekstra
forkælelse, så tilbyder Comwell
ankomst allerede fra
fredag eftermiddag kl. 14.00.
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Sådan bestiller du ankomst fredag
Ønsker du ankomst allerede fredag ringer du til Comwell på
tlf. 4838 0311 og bestiller hos Inger Marie Jørgensen. Du kan
også sende en mail på imbj@comwell.com, og bestille ankomst fredag den 22. januar 2021 fra kl. 14.00
Du skal blot oplyse i din mail, at du bestiller ankomst fredag i forbindelse med Islev Bridgeklubs jubilæumsfest samt
dit navn, og hvilket tilbud du vil gøre brug af. Du vil blive
afkrævet betaling for fredagen af Comwell Borupgaard i
forbindelse med din afrejse.
Da vi gerne vil vide hvor mange der ankommer fredag, så
angiv det venligst her.
Ankommer fredag den 22. januar 2021_____ (sæt X) og har bestilt.
Navn/navne_____________________________________________
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