DANS OCH KULTURRESA TILL KUBA
12 APRIL 2019

UPPTÄCK KUBA MED DANCEDISCOVER
PROGRAM
Vi erbjuder ett noggrant planerat program under 10 dagar/nätter fyllda av danslektioner,
utflykter på strand och i stad. Vi börjar med välkomstmiddag och sedan guidad tur till fots i
gamla Havanna med mycket duktig guide. På förmiddagarna dansar vi med professionella
danslärare och assistenter. Vi gör en resa till den fantastiskt vackra kolonialstaden
Trinidad, som utsetts av UNESCO till världskulturarv. Vi stannar där under 3 dagar. Där vi
inbjuder till romprovning och middag i en prunkande trädgård. Vi badar på den vackra
stranden Ancon. Vi går ut och dansar tillsammans med vårt dansteam i Havanna för att
lära känna dem och få träna att dansa socialt på de heta Kubanska Salsaklubbarna.

Det
är intensivt program under 10 dagar så vi rekommenderar er att stanna några extra dagar
och upptäcka lite mer på egen hand utifrån individuella önskemål. Vi hjälper till med
reservationen. Turismen växer starkt på Kuba men vi försöker visa så mycket av det
genuina Kuba som möjligt med hjälp av våra stora kunskap och kontakter inom dans och
kulturvärlden.

www.dancediscover.com

Program för dans och kulturresa till Kuba
12 - 22 APRIL - 2019 (med 4 dagar extra till den 26 April)
Ankomstdag:
Fre 12 April

Ankomst, incheckning på Hostal i Havanna.
(Se vilket flyg som passar bäst med programmets start. Vill ni komma
ner någon dag innan så hjälper vi till att boka boende de extra nätterna)

Kl. 20:00 Välkomstmiddag och informationsmöte.

Dag 1

Frukost

Lör 13/4

Kl.9:30-12:30 Introduktion, presentation och gruppindelning.
Danspass 1. Salsa + 2. Salsa + socialdans. Ta med vattenflaska!
Kl.13:00 Lunch

Kl. 15:00 Guidad tur i Havana Vieja med vår engelsktalande guide.
Ta med sköna skor! Vi går till fots. Det brukar bli en lång och trevlig stadstur där
ni får ställa alla tänkbara frågor till vår kunnige guide.

Dag 2

Frukost

Sön 14/4

Kl. 9:30-11:30 Danspass 3.Salsa + 4.Reggaeton
Kl.12:00 Buss till Playa Santa Maria där vi har stranddag med vårt dansteam. Vi
serveras en picknicklunch och badar, leker och lär känna varandra lite mer.
Kväll: Vi går ut tillsammans med vårt dansteam på anrika
salsaklubben 1830) som ligger utomhus.
(DD står för kostnaderna för dansarna (ca 200kr)och vid senare tillfälle så bjuder
resenärerna)

Dag 3

Frukost

Mån 15/4

9:30-12:30 Danspass 5.Afro + 6.Salsa Lady/ Menstyle+ 7. Salsa Rueda de casino
Eftermiddagen ledig för egen aktivitet.

Dag 4

Frukost

Tis 16/4

10:00-13:00 Danspass 8.Rumba + 9.Salsa + 10.Son
Tid att bada i pool, äta lunch, besöka marknaden San Juan i hamnen. Utgång
med dansassistenter och lärare på Matine´konsert på Casa de la musica i
Miramar. (Danseleverna bjuder in dansarna. ca 200kr inkl. entré, drinkar samt taxi)

Dag 5

Ca Kl. 8:30 Resa till Trinidad Det tar ca 5timmar med buss och vi gör ett stopp
på ca 30 min för lunch/fika på vägen.

Ons 17/4

Ankomst ca.15:00 Inkvartering i Casa particular/ BNB.

Trinidad

Kl. 18:00 Middag i trädgården hos Manuel i Casa El Patio (frivillig, ingår ej)
Kl. 20:00 Romprovning i den vackra trädgården. Därefter kan man strosa runt i
Trinidad och dansa på torget eller Casa de la Trova.

Dag 6

Frukost och lite sovmorgon!

Tor 18/4

Njutningens dag med Sol och bad på den otroligt vackra stranden Ancón!

Trinidad

Vi tar oss i grupper till stranden med taxis. (En bil till stranden kostar 8CUC vilket
motsvarar ca 80kr)
Em: Tid att shoppa, bada eller strosa runt i Trinidad och dess
omgivningar.

Dag 7

Frukost

Fre 19/4

Kl. 10:00 -12:30 Danspass 11+12+13 Son, Salsa, Salsa-Son mix

Trinidad

Efter danslektionerna har ni fri tid att upptäcka Trinidad på egen hand. Dansar
gör vi på Casa de la Musica på torget i Trinidad eller Casa de la Trova. Det finns
möjlighet att göra en ridtur för de som vill under vistelsen i Trinidad. Prata med
Kristina om det finns intresse.

Dag 8

Frukost

Lör 20/4

Kl.8.00 (Obs cirka tid! ändring kan ske) Resa tillbaka till Havanna.
Ankomst Havanna ca 15.00. Packa upp och installera oss på nytt i våra boenden.
Kväll: Efter Trinidadresan brukar trötthet infinna sig. Fritt att välja en god
middag på någon fin restaurang eller gå ut och dansa tillsammans. Eller både
och... Flera konserter finns för det mesta varje kväll. Vi ger tips!

Dag 9

Frukost

Sön 21/4

Kl.9:30-13:00 Danspass 14.Rumba + 15.Afro + 16.Reggaeton
Em: Ledig tid att upptäcka Havanna och förbereda sig för kvällens festligheter.
Kväll: Avslutningsfest ”Noche Cubana” middag och dans, överraskningar
tillsammans med våra kubanska vänner.

Dag 10

Frukost. Dagen för hemfärd för de som avslutar sin resa här.

Mån 22/4

Förmiddagen används för packning och utcheckning. Transfer till flygplatsen
sker utifrån avresetider, 3 timmar innan flygets avgång. Man får lämna bagage i
respektive casa efter utcheckning. Vi hjälper er med reservationer av era
taxiresor till flygplatsen om ni önskar. (returen ingår ej i paketet)

Obs! Programmet är preliminärt och justeringar kan komma att göras i programmet.
Extra dagar på egen hand
Till er som stannar kvar några extra dagar, något som vi varmt rekommenderar så att ni får
semestra lite i er egen takt. Med Dancediscovers program så får ni se mycket av Kuba på kort tid,
och när ni får era egna dagar så kan ni själva välja vad ni vill göra mera av. Sola, bada, eller dansa,
gå på museum eller prova mysiga restauranger. Havanna har mycket att erbjuda!
ERBJUDANDE- CITYTOUR Dancediscover kan också erbjuda en mycket uppskattad Citytour med
minibuss runt i olika stadsdelar där man kan se hur Kubaner lever utanför centrala Havanna. Vi
besöker Almendaresparken som är en viktig religiös plats för de inom Santeria religionen (kommer
från Yorubafolket/Nigeria och är stor på Kuba). Vi åker förbi och tar en titt på kyrkogården i
Havanna och därefter besöker vi bostadsområdet Jaimanita där en konstnär som inspirerats av
Gaudis verk, har satt sin prägel på hela området. Mycket spektakulärt och intressant! Denna tur är
frivillig och kostar endast 30 CUC + 5 CUC för fika. Mer information om denna tur finns på separat
informationsblad. Minst 6 personer krävs för att utflykten skall bli av.

Kostnad och anmälan
Pris: 14.995:- / 10 nätter i delat dubbelrum. Avgift för ev. singelrum tillkommer.
Flygbiljett köper du själv genom ex. KLM, Finnair, Aeroflot, Air Canada eller annat alternativ.
Vad ingår i paketet? Se separat lista för detaljerad information.
Kontaktuppgifter:
Ann-Kathrin 073-6001686 och Kristina 070-8484495. Vi svarar gärna på frågor om ni vill veta mer.
Besök www.dancediscover.com och gör din anmälan där i vårt kontaktformulär. Påsken är också
en högsäsong på Kuba då det kommer rätt mycket turister. Det blir dyrare flygbiljetter ju närmare
avresan vi kommer, så det är ett tips att boka sin resa i god tid.

Varmt välkomna med er anmälan, mycket spännande väntar er!

Det här ingår i Dancediscovers dans och kulturpaket:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Transfer från flygplatsen till hotellet. (hemresan betalar resenären själv, vi kan hjälpa till att
ordna taxi) Detta på grund av att alla väljer olika datum/tider för hemresa.
7 övernattningar inkl. frukost i Casa particular (bed and breakfast)
3 övernattningar inkl. frukost i Trinidad, Casa particular (bed and breakfast)
Resa Trinidad – Havanna tur och retur med luftkonditionerad turistbuss.
Välkomstmiddag eller lunch i Havanna.
16 danslektioner med Kubanska professionella danslärare. 13 lektioner i Havanna
och 3 lektioner i Trinidad.
Professionella dans assistenter att dansa med vid danslektionerna.
Citytour till fots med kunnig engelsktalande guide i Gamla Havanna och dess vackra torg.
En dag på stranden inkluderar picknick lunch, transport t o r Havanna- Santa Maria Beach.
Man beställer och betalar själv solstolar/parasoll (2 CUC st.)
Romprovning i Trinidad i El Patio, den vackra visningsträdgården.
Avslutningsfest Noche Cubana som vi firar tillsammans med våra kubanska vänner
Kubansk/ svensk reseledning som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din vistelse på
Kuba. Du får värdefulla tips, erfarenheter och information om aktuella kulturevenemang
som livekonserter etc.

Det här ingår EJ i resans pris:
● Flygresa t/r Havanna
● Visum
● Entreávgifter och taxiresor till nattklubbar
● Middagar och de flesta luncher ingår ej, bara de som är
inbakade i programmet.
● Transfer till flygplatsen vid hemresa, eftersom många åker
på olika dagar. Däremot kan vi hjälpa dig att boka taxi.
Pris: 14.995kr

Bokning/ Avbeställnings villkor:

●
●
●
●
●
●

Anmälningsavgift 2000 kr betalas inom tio dagar och garanterar din plats i gruppen.
Slutbetalning skall göras senast 40 dagar innan avresa.
Vid avbokning tidigare än 40 dagar innan avresa, förlorar man 2000kr.
Om läkarintyg kan uppvisas får du tillbaka halva anmälningsavgiften.
Vid avbokning senare än 40 dagar innan avresa, förlorar man 50% av resans pris. Vid
uppvisande av läkarintyg så förlorar du 25% av resans pris.
Om du anmält dig men inte betalar slutbetalningen i tid så förlorar du din plats i gruppen
samt anmälningsavgiften på 2000 kr.

