Portugal
Albufeira på Algarvekusten
8-dagarsresa
Avresa: 19/5
Efter tio linedanceresor har vi nu valt ett helt
nytt resmål - Portugal! Har hittat ett fint, fyrstjärnigt hotell i den mysiga turistorten Albufeira på Algarvekusten!
Hotellet Vila Galé Cerro Alagoa ligger centralt
med 700 m till den breda, fina stranden bakom
de fantastiska orange-bruna ”raukarna” och 700
m till gamla stan med smala gränder där det
finns massor med restauranger, barer och små
butiker. 2 min gångväg från hotellet ligger ett
stort köpcentrum.
På hotellet finns 2 utomhuspooler med massor
av solstolar och parasoller, en restaurang, en
engelsk-inspirerad pub, poolbar, wellness med
inomhuspool, jacuzzi och bastu och fritt wifi på
hela hotellet.
Rummen har balkong, minibar, hårfön, tv, telefon, aircondition mm.
Vårt dansrum är 160 kvm med trägolv.
www.vilagale.com

Program
Dag 1

Flyg avgår från Kastrup kl 06.00 till Faro. Vid ankomst
väntar en buss som tar oss till Albufeira och vårt hotell
(ca 45 min). Incheckning på Hotel Vila Galé Cerro Alagoa och dans på kvällen i vår danslokal. Middagsbuffé
ingår.

Dag 2-7
På dagarna mellan kl 10-12 är det work shop för de
som önskar. Utflykt kommer att arrangeras. Frukostoch middagsbuffé ingår på hotellet varje dag och på
kvällarna är det fridans i vår lokal.

Dag 8
Utcheckning och transfer till flygplatsen. Flyg från Faro
till Kastrup avgår kl 09.35.
Priser
Per person i dubbelrum			

7900:-

Per person i trebäddsrum		

7500:-

I priset ingår: Flyg t/r Kastrup-Faro, flygskatter, transfer
flygplats-hotell t/r, 7 nätter i dubbelrum inkl frukostbuffé och
middagsbuffé samt workshops och hyra av danslokal.
Enkelrumstillägg:				

2130:-

Om ni vill ha avbeställningsskydd så rekommenderar jag att ni
beställer det via er hemförsäkring eller via Gouda Försäkringar.

Bokas till Anna via mejl till a.olsson75@hotmail.se
eller via tel 0734 - 33 38 86
Första betalningen är på 1000 kr och betalas
senast den 31 oktober.
Sista betalningen görs senast den 31 mars.
Allt betalas till Y´towns bankgiro 5829 - 3416

