DANSRESA TILL SOLEN !! FAVORIT I REPRIS!!
Res till Fuerteventura - Även kallad den lugna ön
Vi upprepar förra årets dansresa till solen. Samma koncept som tidigare. Inbjudan går först till förra årets
deltagare, blir det plats erbjuds plats till dom på väntelistan och sedan till nya deltagare..







All Inclusive
danslokal
Gratis Wifi
Luftkond.
Pool
Restaurang
Hotel BarcelóJandía Playa är ett utmärkt
fullservicehotell med vackert läge på en liten höjd ovanför den vidsträckta Jandíastranden.I år blev det lite mera
komplicerat men dom problem som varit har vi löst.. Vi kommer att resa med Vingresor med ungefärlig
avresetid från Arlanda/Göteborg kl 09.00 och hemkomst ca 22.00 .Betr. hotellet har jag direktkontakt med dom i
receptionen och har bokat upp ett antal rum som tidigare år och danslokal.
Avstånd till strand ca 700 m och till centrum 3 km

Avresa den 26 november 2018 från Arlanda/Göteborg.
Reslängd 1 vecka

11.700:- per person med havsutsikt.
11.400:- per person utan havsutsikt
Flygresa t/r Sverige till Fuerteventura
Inkvartering 1 vecka Hotel BarceloJandia Playa dubbelrum med All
inclusive
Busstransfer
Mat på flyget
Danslokal 5 dagar med morgon och kvällspass. Eftermiddagarna fria .
Betalning; Handpenning 3.000:- per person vid bokning.Resterande 40 dagar innan avresa
Avbokning endast mot läkarintyg för en själv eller nära anhörig.
Vi välkomnar vana gillesdansare i jämna par.
Dansledare:

Lars-Åke Liljengren och Maud Nilsson Västkustdansarna. Mail :lassesdans@hotmail.com
Bengt och Anna-Lena Sundberg Rillen Gävle Mail: annalena.sundberg@telia.com
Gunilla Pettersson och Sven Eriksson SchottisJiggarna Västerås Mail: gunilla.kraksten@gmail.com
Frågor om resmålet ,hotellet etc besvaras av Gunilla Pettersson helst via mail gunilla.pettersson@resia.seTelefon
016-150033 dagtid
Anmälan så snart som möjligt till någon av ovanstående. Inbetalning av handpenning garanterar din bokning.
Först

till kvarn ….Inbjudan går till förra årets deltagare .Anmäl deltagande snarast senast 31
maj. Har du önskemål om rumsnummer redan nu ??. Meddela mej om ni vill ha rum mot
havet eller ej..
Välkomna önskar Dansledarna

