Få en
uforglemmelig
oplevelse!

Bevar Livsglæden
Læserrejse med Magasinet Helse i
samarbejde med danseinstruktør,
Elisabeth Dalsgaard og stylist,
Dennis Knudsen.

14/9 til 21/9 2020

Vær med når HELSE i samarbejde med de to
fantastiske personer, Elisabeth Dalsgaard og Dennis
Knudsen, byder op til dans og velvære på det lækre
hotel, Hotel Estivalpark, 1 time syd for Barcelona.
Book i dag – din krop vil elske dig for det.
Du vil blive budt op til dans – med masser af glæde
og energi og skøn musik som ledsager. Det er ikke
nødvendigt at have en partner med. Alle dansetimerne er baseret på Ballroom Fitness™
– dvs. pardans uden partner.
Vi danser 3 timer dagligt, og ligeledes vil der være
foredrag og styling tips fra den verdenskendte stylist
Dennis Knudsen.
Det bliver en uge med fuldt fokus på velvære
og det feminine touch, hvor du som deltager kan
og SKAL sætte dig selv i fokus.
Der er fri adgang til 4000 m2 Spa & Wellness
center samt til stort fitness center. Hotellet ligger tæt
på stranden, og der vil således også være tid til gåture
langs strandpromenaden, hygge og afslapning.
Nyd en uge i selskab med dine veninder, din mor,
din søster, din mand eller i dit eget selskab. Alle kan
deltage. Det kræver ingen danseerfaring, blot åbenhed
for at lære noget nyt og nyde dansen, livet og nuét!

Du kan vælge at rejse fra enten
København eller Hamborg:
Kbh: Udrejse kl 17:00
Bcn: Hjemrejse kl 13:30

Viva Tours og Swingtime præsenterer:

Ballroom Fitness™
danseuge 2018
17. - 24. september 2018

8.995 kr.
incl. halvpension

Ham: Udrejse kl 14:40
Bcn: Hjemrejse kl 11:20

... med
instruktørerne
Elisabeth Dalsgaard,
Steen Lund
samt stylist
Dennis Knudsen
Hotel
Estivalpark
– nær Barcelona

Du kan booke din Helse-rejse på:
Tlf. 8110 1818 – via mail info@vivatours.dk
eller på vivatours.dk/viva-tours-rejser

Swingtime har siden 2006 arrangeret danseuger til Club la santa Lanzarote med forskellige temaer. Nu udvides repertoiret med danseuger også til Hotel Estivalpark, 100 km
syd for Barcalona.Turene til Hotel Estival Park arrangeres i samarbejde med Viva Tours.
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Mere info på tlf. 6040 3839
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