Vakantie en dansen op Cuba...
16 of 18 dagen genieten op Cuba van
dans en cultuur. In Holguín krijg je dansles van Gerardo Rodriguez Castellano

Kleurrijke huizen in Centro Habana

Met
Global Dance Trips

en
Carlos Sanrregre Castellano, bekende
Rueda de Casinodansers of spaanse les
van Odalys Fonseca. Lekker dansen op
straat of in de casa de la trova, contact
maken met de bevolking, genieten van de
cubaanse sfeer en veel meer.
Cuba wacht op jou in de eerste of de tweede week om je onder te dompelen in de
kleurrijke cultuur van dit prachtige land.
Je kunt een stedentrip maken of genieten
van de prachtige landschappen die Cuba
biedt, heerlijk eten in een paladar of lekker luieren aan één van de mooie stranden.

Dansdocenten Gerardo
en Carlos

Mooie oldtimers zie je
op heel Cuba

Global Dance Trips
Molukkenstraat 86
9715 NW Groningen
Telefoon: 050-5732847 / 06-13343470
E-mail: r.schuch@zonnet.nl

Danse n in H olg uí n
en
v an C ub a ge nie te n
05 t/m 21februari of
14/02 t/m 28/02 2019

Naar Cuba met GDT
Villa El Bosque*** in Holguín (stad van de parken)

€1.550 of €1.700 *

is jouw eerste of tweede week op Cuba de thuisbasis. Hier krijg je een week les onder leiding van

Het pakket bestaat uit:

Gerardo Rodriguez Castellano en Carlos Sanrregre

•

Castellano. Je kunt dansen en genieten op straat
en in de casa de la trova. Een week Spaanse les
met Odalys behoort ook tot de mogelijkheden.
Een bezoek aan het ‘Cabaret Nocturno’ of Salon

Aanmeldingsformulier

Naar Cuba met GDT voor

•

aankruisen wat van toepassing is

vlucht Amsterdam—Holguín, retour-

Dansreis van 05/02 t/m 21/02/2019 (1)

vlucht Holguin—Amsterdam (2)

Dansreis van 14/02 t/m 28/02/2019 (2)

€1.550 of

Spaans

Vlucht Amsterdam—Varadero, re-

tourvlucht Holguin—Amsterdam (1)

Beny Moré

Ik schrijf me in voor:

Naam

€1.700

is
natuurlijk
een onder-

•

securitytoeslag

•

1 week verblijf in Villa el Bosque op
basis van logies/ontbijt

deel van het

•

program-

Adres, postcode en woonplaats

transfer van luchthaven naar hotel
v.v.

ma.

•

toeristenkaart

•

danslessen of lessen Spaans

•

vervoer tijdens excursies in week 1

•

bezoek aan Cabaret Nocturno of Salon Benny Moré

Telefoon/e-mail

Minimaal 10 deelnemers, maximaal 20
deelnemers
De aanmelding ingevuld opsturen naar
onderstaand adres of aanmelden per e-mail

Galerij aan Parque Central Holguín

Meer informatie: bel onderstaand nummer
of stel je vragen per e-mail

De eerste of tweede week is vrij. De organisatie
kan helpen bij het huren van een auto, het reserveren van tickets voor de bus of het reserveren
van een casa particular, maar je kunt er ook voor
kiezen georganiseerd naar bijvoorbeeld Santiago
de Cuba, Camagüey of Bayamo te gaan; De reisleiding zorgt er voor dat je de tijd van je leven hebt

op Cuba!

Parque de las Flores, Holguín
Global Dance Trips
Molukkenstraat 86
9715 NW Groningen
Telefoon: 050-5732847/06-13343470
E-mail: r.schuch@zonnet.nl

