
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dansresa med Mölndals dansskola 5-12/9 2021 
Vi lovar en fantastisk vecka med massor av dans, sol, salta bad och 

underbara människor att umgås med. Tidigare resor har blivit en succé så 

missa inte detta tillfälle! Vi ser gärna att ni anmäler er parvis då ni endast 

tränar med er partner. Skulle du ej ha någon danspartner försöker sätta 

ihop lämpliga par så att alla kan åka med och att vi blir jämna par.  

 

Vi tränar tiodans där undervisningen sker av professionella danstränare, 

Camilla & Sofie Ragnar.  

Vi bor på ett femstjärnigt hotell, Korineum Golf & Beach Resort, som är 

en underbart vacker plats på norra sidan av Cypern. 

Vårt program kommer att innehålla minst 5 träningsdagar med olika 

danser från tiodansen.  

En fridag för egna aktiviteter, förslagsvis golf, tennis, massage eller bara 

koppla av på badstranden. Gemensamma middagar och fridans på 

kvällarna under bar himmel!  

Vi bor i fina rum med utsikt över havet. Har tillgång till pool och närhet 

till en underbar badstrand med café. Endast 20 minuter med transfer 

ligger den idylliska staden Kyrenia. Här kan man strosa runt i stadens 

charmiga hamn, utforska affärer, restauranger & caféer. Om du är golfare 

finns det en fin & spännande golfbana utanför dörren. 

12 895 kr per person  
Flyg från Gbg eller Sth till Cypern med Turkish Airline via Istanbul t/r 

inkl. resväska, ev. golfbag samt mat & dryck 

Logi 7 nätter i dubbelrum 

7 frukostar & 7 middagar 

Transfer från/till flygplatsen 

5 dagars dansträning.  

Fri shuttle till badstrand inkl. handdukar & solsängar 

Enkelrumstillägg: 1600 kr  
 

Vill ni förlänga er vistelse några dagar eller en vecka med sol, bad eller golf 

så går det bra. Det går flyg varje dag. Be om prisuppgift. 

Tel: 031-80 55 70          www.olkagolf.se 

För anmälan ring Camilla Ragnar 0707-780904  

Eller vår researrangör (Marie på OLKA resor): 031-805570 

Tiodansresa till Cypern   
 

 
              

                


