Tango-rejse til Genova, Italien.
Deltag i en fantastisk tangorejse til Genova, ved den Italienske Riviera!

6. - 13. juni, 2020
Undervisere: Florencia Labiano & Hernan Rodrigues, Ann Berit Sourial & Gunner Svendsen, m.fl.
Rejseleder: Gunner Svendsen, samt vores lokaler guider Florencia og Hernan, m.fl.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: 7910 dkr. / 1055 Euro
Pris pr. person i enkeltværelse: 9450 dkr. / 1260 Euro
Inkluderet i prisen:
- Vi bor på et helt igennem fantastisk dejligt hotel midt i Genova, Hotel Bristol Palace
https://www.hotelbristolpalace.it der ligger i en charmerende og elegant Liberty bygning i
hjertet af Genova, med en fremragende placering, kun nogle få skridt fra Palazzo Ducale, og Carlo
Felice Teatret, samt flere af de største museer og paladser i byen. Hotellet tilbyder en række gode
faciliteter og det betyder at vi kan have yoga- og tangoundervisningen på selve hotellet.
- 7 overnatninger med dejlig morgenmad på skønne Hotel Bristol Palace
- 15 timers undervisning i tango, tangovals og milonga (spørg efter detaljeret program)
- To guidede ture i Genova – Se og hør om Genovas fantastiske historie gennem flere tusind år.
- Guidet tur til Portofino – den Italienske Riviera når den er allersmukkest og charmerende.
- En velkomstmiddag og en festlig afskedsmiddag.
- Vi besøger lokale milongaer i løbet af ugen (evt. transport inkluderet).
Ikke inkluderet i prisen:
Andre måltider ikke allerede nævnt
Transport-udgifter t/rt til Genova
Entré til milongaer
Tilmelding og spørgsmål:
Gunner Svendsen, mobil: + 45 2361 1333, mail: gunner@tangodelnorte.dk
Info om betaling:
Ved den første registrering betales halvdelen af deltagerbeløbet, og resten betales før den 29.
april
Net-bank fra Denmark: Reg.nr: 5338 – 0000248014 / eller Mobilpay: 24846 (Tango del Norte)
From abroad: Swift kode: ALBADKKK, Iban: DK4353380000248014
Man kan checke ind på hotellet fra kl. 15.00 og vi holder et møde for alle deltagerne kl. 18.00 på
hotellet.
Hvis man kommer i bil, kan man bruge hotellets parkeringskælder. Prisen er 27 euros pr nat pr bil.
Garagen vil være aflukket fra midnat til kl. 7.00 om morgenen.
Der vil blive arrangeret yoga efter deltagernes ønske med Ann Berit Sourial, der er en virkelig
dygtig yogalærer, og niveauet vil være tilpasset således at alle kan være med og få udbytte.

