
Lloret de Mar / Spanien
Linedancevecka 
8-dagarsresa
Avresa: 14/5

Vi slutar där vi började.... 2019 kommer bli den 
sista linedanceresan kombinerat med sol och 
bad som Anna/Y´town arrangerar. För elva år 
sedan gjorde vi vår första resa till Lloret de Mar 
utanför Barcelona och 2019 åker vi dit igen! 
Lloret de Mar är en mysig turistort med många 
små gränder och charmiga butiker. Vi bort på 
4-stjärniga Hotel Oasis Park & Spa med 10 min 
gångväg till stranden. På hotellet finns en utom-
huspool, fri wi-fi, bufférestaurang, barer och en 
fin spa-anläggning med inomhuspool, jacuzzi, 
bastu och olika massagebehandlingar. 
Fina dubbelrum med ac, hårtork, tv, telefon 
och möblerad balkong. Alla rum har utsikt mot 
poolen. Kylskåp går att hyra, 360:-/rum för hela 
veckan (meddela om ni önskar detta när ni 
bokar). 
Stort dansrum med klinkergolv.
www.ghthotels.com

Program
Dag 1
Norwegians flyg avgår från Kastrup kl 11.50 till Bar-
celona. Vid ankomst kl 14.40 väntar en buss som tar 
oss till Lloret de Mar och vårt hotell (ca 1,5 timme). 
Incheckning på Hotel Oasis Park & Spa 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. Frukost- 
och middagsbuffé ingår på hotellet varje dag och på 
kvällarna är det fridans i vår lokal.

Dag 8
Utcheckning och transfer till flygplatsen. Norwegians 
flyg från Barcelona till Kastrup avgår kl 16.50 (ankomst 
ca 19.50).

Priser

Per person i dubbelrum                7400:-

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

Enkelrumstillägg:                       1100:-

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

Bagageregler för Norwegian: 2 kolli á 20 kg incheckat bagage/
person plus handbagage max 10 kg.

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 december. 

Sista betalningen görs senast den 15 mars. 

Allt betalas till Y´towns bankgiro 5829 - 3416


