
Dansresa till 
Almunécar / Spanien

Dansresa till Almunécar i Costa Tropical
8-dagarsresa
Avresa 24 maj 2014

Efter många års bussresande till både Spanien, Ungern 
och Kroatien så bär det nu iväg med flyg till tropiska 
Almunécar på spanska sydkusten! Almunécar ligger i 
provinsen Granada i området som kallas Costa Tropical 
på grund av sitt behagliga klimat året runt. Här finns här-
liga stränder, blått hav, fin strandpromenad och många 
restauranger och barer. Vi bor på fina Hotel Victoria Playa 
som ligger 200 m från stranden och på gångavstånd 
till centrum. Hotellet har en härlig pool med solstolar, 
solterrass med bar, restaurang, gym och solarium. Rum-
men är utrustade med balkong ´, dusch/wc, telefon, 
tv och aircondition. Under vår vistelse får vi hyra deras 
stora konferenssal på 200 kvm med marmorgolv för våra 
”dansträffar” och workshops, www.hvictoriaplaya.com.

Priset inkluderar transfer t/r flygplatsen i Malaga till 
hotellet, boende 7 nätter inkl halvpension samt hyra 
av dansrum och workshops. Flyg bokas gemensamt. 
Anmälan sker till Anna på mejl anna@ytown-ld.se eller 
a.olsson75@hotmail.se eller på återträffen. Dock senast 
den 7 oktober. Betalning för flyget görs på Y´towns bank-
giro  5829-3416 senast den 9 oktober. Resterande 2500 
kr betalas senast den 28 februari.
  

Program

Dag 1
Vi möts på Kastrup i god tid innan flyget avgår till Malaga kl 
14.25. Flyget tar ca 3 tim och 50 min. Vi landar kl 18.15 och 
på flygplatsen i Malaga möter en buss upp oss som tar oss till 
hotellet. Incheckning och middag.  

Dag 2-7
Linedance!! Dessa utflykter kommer att arrangeras:
Sön 25/5 - Spansk middag m Flamencoshow 30 €
Tis 27/5 - Heldagstur till Gibraltar 25 €
Tors 29/5 - Halvdagstur till bl a ett romdestilleri 15 €  
Pengarna för utflykterna läggs i ett kuvert (jämna pengar) och 
ges till Anna under första work-shopen. 

Dag 8
Dags att checka ut från hotellet men vi har även hela denna 
dagen till att sola och bada. På sena eftermiddagen hämtar en 
buss oss och tar oss till flygplatsen. Flyget avgår kl 19.15 och vi 
landar på Kastrup kl 22.55.  

Pris 
Vid 30 betalande      5300:-

I resans pris ingår: Flyg Köpenhamn-Malaga t/r inkl alla skatter och 
tillägg, transfer flygplatsen i Malaga-hotellet t/r, boende i dubbelrum 7 
nätter inkl halvpension, hyra av dansrum samt workshops.

Enkelrumstillägg:     1000:-

Med reservation för kurs- och prisändringar samt omkastning i programmet.

Obs! Glöm inte att anmäla er till utflykterna samt uppge vilken storlek på t-shirt ni vill ha. Anmäler er gör ni till 

Anna på mail eller till Carin på carin.pedersen@telia.com. Pengarna för utflykterna lägger ni sedan i ett kuvert 

och ger till Anna när vi reser. Skriv gärna era namn på kuvertet samt vilka utflykter ni bokat. 


