Så var det dags igen för vårt 11:e år i Puerto Rico med Squaredans på Gran Canaria.
Där dansar vi P/A1 vecka 4, med avresa den 21 januari 2023.
samt A2/C1 vecka 5, med avresa den 28 januari 2023.
Avreseorter är, Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter samt Köpenhamn Kastrup
Vi bor och dansar på hotellet,
där du erbjuds en 2 rums
lägenhet med sovrum och
vardagsrum.
Alla lägenheterna har ett Pentry
med enkel köksutrustning samt
badrum med dusch och toalett.
All inklusive (all mat och dryck)
erbjudes mot tillägg.

*Flyg med mat ombord, bagage, transfer och boende
*1 vecka kostar 9698 SEK inklusive dansavgift
*2 veckors resan kostar 12998 SEK inklusive dansavgiften 1 vecka
*För dans båda veckorna tillkommer 500 SEK
*Enkelrumstillägget ligger på 3500 SEK per vecka
*Avbeställningsskydd kostar 450 SEK
*Vi kan erbjuda All Inklusive för 2000 SEK per vecka eller kanske
bara frukost som då kostar 700 SEK per vecka.
Alla priser är per person

Callers 2023

Stefan Carlsson och Christer Bern samt Leif Ekblad
Vi erbjuder 24 timmars dans varje vecka med tisdagen ledig för fria aktiviteter.
Danstider: kl. 9.30 - 11.30 och 16.00 - 18.00, Workshop.
Vi dansar en nivå per pass och skiftar nivå mellan morgon och eftermiddag,
Gemensam dans mellan kl. 20.45-22.30, 3 kvällar per vecka enligt P/P/A1 respektive A2/A2/C1
Tisdag kväll blir det grillafton med underhållning av lokala artister samt av callers och eventuellt andra

Har du lust att deltaga i vårt 11:e år
Skicka ett mail till sdt@lemamusik.se eller ring 0708-510355
Anmälningsavgiften är 2500 SEK per person och betalas direkt till plusgiro 482521-2.
Dessa 2500 SEK får du dock tillbaka om du skulle ångra dig innan den 1 september 2022.
Efter den 1 september 2022 är anmälningen bindande och avbeställningsskydd med läkarintyg gäller.
Vi tillämpar parollen ”först till kvarn” så för att säkra din plats gäller det att skynda sig.

Väl mött i en square önskar Leif o Ellinor Ekblad

Vår Hemsida heter www.lemamusik.se

