Viva Tours og Swingtime præsenterer:

Ballroom Fitness™
danseuge 2018
17. - 24. september 2018

... med
instruktørerne
Elisabeth Dalsgaard,
Steen Lund
samt stylist
Dennis Knudsen
Hotel
Estivalpark
– nær Barcelona

Swingtime har siden 2006 arrangeret danseuger til Club la santa Lanzarote med forskellige temaer. Nu udvides repertoiret med danseuger til Hotel Estival Park, 100 km syd for
Barcalona.Turene til Hotel Estival Park arrangeres i samarbejde med Viva Tours.
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Ballroom FitnessTM Danseuge 2018
Kom med Swingtime til Ballroom Fitness™
danseuge under sydens sol
Danseinstruktørerne Elisabeth Dalsgaard og Steen Lund står for
den daglige danseundervisning. Der undervises i 3 timers dans
dagligt. Alle timer med afsæt i Ballroom FitnessTM. Herudover vil
der være foredrag og styling tips fra den verdenskendte stylist
Dennis Knudsen. Det bliver en uge med fuld fokus på velvære
og det feminine touch, hvor du som deltager kan og SKAL sætte
dig selv i fokus.
Der er fri adgang til 4000 m2 Spa & Wellness center samt til
stort fitness center. Hotellet ligger tæt på stranden, og der vil
således også være tid til gåture langs strandpromenaden, hygge
og afslapning.
Nyd en uge i selskab med dine veninder, din mor, din søster,
din mand eller i dit eget selskab. Alle kan deltage. Det kræver
ingen danseerfaring, blot åbenhed for at lære noget nyt og nyde
dansen Ballroom FitnessTM er pardans uden partner.

Tilmelding til:
Swingtime, Elisabeth Dalsgaard
på elisabeth@swingtime.dk
eller tlf. 48 224 324
eller
Viva Tours, Allan Strange på
allan@vivatours.dk
eller tlf. 81 10 18 10.

Alt dette får du for 8.995 kr.
• Fly fra København, Billund el.
Hamborg til Barcelona t/r
• 7 overnatninger på det
4-stjernede Hotel Estival
Park****
• Morgenbuffet alle dage
• Middagsbuffet alle dage
• 3 invitationer til hotellets
frokostbuffet
• Gratis Wi-Fi
• Rejsegarantifond
• 10 kg håndbagage + 23 kg
bagage
• Transfer t/r
• Entré til Club Aquum 1 gang
dagligt. Super lækkert Spa &
Wellness center

• Entré til VIP spa 1 gang dagligt á 3 timer
• Entré til Aquum Fitness i
hele perioden
• Professionel danseinstruktion
af Elisabeth Dalsgaard, udvikler af Ballroom FitnessTM, og
Steen Lund
• Foredrag og stylingtips fra
Dennis Knudsen
• Event t-shirt
Mulige tilkøb:

• All inclusiv kr. 1300
(dvs. drikkevarer)
• Enkeltværelse kr. 1.200
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www.swingtime.dk

