Intresseresor

Dansa dig till samban

Brasilien, samba, fes.val, sol & bad? Tänk er a7 bo längs med
den fantas.ska Copacabanastranden och njuta av värme, dans,
god mat och härlig gemenskap. Superla.ven för sambans
hemland är många och du kan säkert bygga på med ﬂer om du
följer med på vår sambaresa .ll Rio de Jainero. Våra fantas.ska
sambainstruktörer lär er a7 dansa samba, både för nybörjare
men även för dig som har dansat samba på en mer avancerad
nivå. Självklart tar de er med och guidar er runt Rio och .ll de
bästa dansshowerna under karnevalen

Sambaresa <ll Rio de Janeiro 3 ‐ 14 mars 2011
I resan ingår:
‐ Flyg med Tap‐Portugal, Stockholm ‐ Rio tur & retur, via Lissabon
‐ Transfer ﬂygplats – boende, tur & retur
‐ Boende i dubbelrum på Temporada Copacabana 10 nä7er
‐ 3 st gemensamma middagar (exkl. dryck)
‐ Ca 5 .mmars danslek.oner, med instruktör
‐ Stadstur i Rio
‐ 1 dags inträde .ll karnevalen
‐ 2 st guider och svensktalande reseledare under er vistelse
Pris per person, 22 950 kr (ﬂygska7 .llkommer med ca 2 990 kr)
Maxantal 20 personer (först .ll kvarn)
Havsutsikt (rekommenderas), 1 150 kr/person
•Om ni är 3 eller 4 personer som önskar dela rum blir boendet billigare.
‐ Era guider kommer erbjuda alterna.v på gemensamma ak.viteter som
t.ex. guidade uflykter, shoppingturer & dansa med i karnevalen. Extra
kostnader för dessa ges vid intresse.
För bokning kontakta Intresseresor
Telefon: 08‐29 80 78
Epost: olof@intresseresor.se

Program
27 feb. Sambaworkshop med sambalek.oner och
informa.on om resan. Ni får också träﬀa era
reseledare inför resan.
Dag 1 (4 mars). Ankomst på morgonen.
Incheckning och .d för lite vila. EOer lunch blir
det en guidad tur genom staden. Innan vår
gemensamma middag passar vi på och tar en
sambalek.on. På kvällen äter vi en gemensam
middag.
Dag 2. Förmiddagen går vi på gatukarneval. På
kvällen äter vi en gemensam middag. Som .llval
kan man välja a7 dansa med i karnevalen
alterna.vt gå på konsert.
Dag 3. Idag återhämtar vi oss på förmiddagen, .d
för sol och bad. På kvällen äter vi en gemensam
middag och går sedan och .7ar på
karnevalståget.
Dag 4. Dagen .ll eget förfogande, ni kan bl.a.
välja på ak.viteter som a7 ligga på stranden, gå
på karneval, se konserter etc. Staden är er och
levande.
Dag 5. Idag är det den sista karnevalsdagen. Era
reseledare ger er möjlighet .ll olika valfria
organiserade guidade turer.
Dag 6 – 8. Möjligheten ges a7 åka på en
tvådagars tur .ll Ilha Grande, en paradisisk ö.
Denna tur kostar 2 500 kr extra. I det ingår
boende 2 nä7er (i dubbelrum) och transport.
För er som väljer a7 stanna ﬁnns möjligheten .ll
bl.a. organiserade shoppingturer, halvdagsturer
.ll naturpark och olika museum.
Dag 9 – 10. Våra sista två dagar, naturligtvis
missar vi inte a7 erbjuda guidade turer .ll
klassiker som Jesusstatyn och sockertoppen

