Dans i Danmark
med Swingtime
Dronningens Ferieby 1
8500 Grenaa
www.dronningensferieby.dk

21.-26. juni
2020
6.-11. december
2020

Tilmelding:
Til Swingtime på mail: elisabeth@swingtime.dk
Venligst oplys: Ønske om uge (juni eller december), navne på deltagere
samt mail adresse og mobiltelefonnummer.
Herefter vil I modtage en bekræftelse på en reservation af jeres plads,
samt en opkrævning. Pladsen er først endelig bekræftet, når betalingen
er modtaget. Tilmeldingen er bindende, og kan ikke refunderes.Ved evt.
sygdom vil vi være behjælpelig med at sælge opholdet videre til en evt.
venteliste, ligesom man selv må sælge pladserne videre. Der er begrænsede antal pladser, og pladserne sælges efter først til mølle princippet.
Kurset gennemføres ved tilmelding af min. 10 par.

Swingtime har siden 2014 arrangeret parkinson danseuger til Sydens sol.
Nu tilbydes også danse-events i Danmark i samarbejde med Dronningens
Ferieby i Grenaa.
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www.swingtime.dk

Parkinson
Ballroom FitnessTM
Danse-events
i Dronningens Ferieby,
Grenaa
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Parkinson Ballroom Fitness™

Danse-events i Danmark 2020

Man indkvarteres i skønne ferieboliger med køkken, stue, bad og to soveværelser. Alle boliger er
handicap-venlige, og hver bolig er på 75 kvm.
_______________________________________

Program for ugen:
Søndag 21/6 eller 6/12:
Ankomst fra kl. 15
17.00 Fælles informationstur og
rundvisning samt infomøde

Pris pr. par: 
Pris pr. person,
hvis man bor alene: 

Elisabeth Dalsgaard og hendes team af hjælpere
byder op til dans.
Din krop vil elske dig for det. Grin, få sved på
panden og oplev masser af livsglæde.

Prisen dækker:

• 5 overnatninger i feriebolig
• Danseprogram med undervisning formiddag og
eftermiddag i stort konference lokale.
Man kan tilkøbe:
• Leje af sengelinned: 
110 kr.
• Fuldpension: (pr. person pr. dag)
595 kr.
og dækker:
• Morgenmad
• Frokost incl. 1 øl eller vand
• Eftermiddagskaffe
• Middag incl. 1 øl eller vand eller 1 glas vin
• Ekstra drikkevarer kan tilkøbes

Tirsdag 23/6 eller 8/12:
10.00-11.30
DANS
16.00-17.30
DANS
Onsdag 24/6 eller 9/12:
09.00-10.00
Foredrag, Elisabeth
11.00-12.00
DANS
16.00-17.30
DANS

Alle kan være med – begyndere som øvedemænd som kvinder.

Torsdag 25/6 eller 10/12:
10.00-11.30
DANS
16.00-17.30
DANS
20.00
Afslutningsdans

Danseundervisningen tilrettelægges ud fra de
enkelte deltageres behov og niveau, så alle får
noget ud af undervisningen. Alle undervisningstimer instrueres af Elisabeth.

Fredag 26/6 eller 11/12:
11.00
Tjek ud

Der forefindes supermarked 3 km. fra feriebyen, og
man er velkommen til selv at medbringe mad og
drikkevarer. Der forefindes fine køkken-faciliteter i
alle ferieboliger.
Dronningens ferieby er PERFEKT til Swingtimes
danseevents. Boligerne ligger smukt nær vandet og er
alle handicap-venlige. Det er nemt at komme rundt
på stedet, og der er hyggelige fælles opholdsarealer.
Danseundervisningen kommer til at foregå i den store
konferencesal, der ligger i hovedbygningen.

Ugen henvender sig til parkinson-patienter og
deres pårørende.
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5.595 kr.

_______________________________________

Mandag 22/6 eller 7/12:
10.00-11.30
Dans
16.00-17.30
Dans

Glæde, dans og fælleskab

7.995 kr.

R

www.swingtime.dk

