Salsamatka keväiseen
Madridiin
8.-12.5.2013, 5 päivää

895 €/hlö (2hh)
1.125 €/hlö (1hh)
Viimeinen varauspäivä 01.03.2013
Lähde Euroopan Salsa-mekkaan Madridiin ja tanssi upeilla
salsaklubeilla aamunkoittoon asti! Matka elämästä
nauttiville tanssin harrastelijoille, jotka arvostavat lomallaan
liikkumista tanssin kuvioissa, hyvää ruokaa, viinejä,
mukaansatempaavaa ohjelmaa ja kiinnostavia tuttavuuksia.
Harjoittelemme salsaa latino-opettajien kanssa sekä
suomalaisen tanssiopettajan Juhani Tahvanaisen opeista.
Nautimme pääkaupungin sykkeestä herkullisten tapasten ja
erinomaisten viinien kyydittäminä. Halutessasi voit myös
lähteä
päiväretkelle
viehättävään
Toledoon,
jossa
maistelemme
viinejä
kauniilla
viinitilalla.
Iltaisin
tempaudumme
mukaan
Madridin
menevään
ja
kansainväliseen tunnelmaan eri salsaklubeilla tanssien.
Viimeisenä iltana nautimme hauskasta matkaseurueestamme
hyvän ruoan ja viinin kanssa ja suuntaamme salsaamaan
Madridin tunnetulle salsaklubille!
Päivä 1. Keskiviikko
Lähdemme kohti Madridia Finnairin suoralla lennolla. Saavumme
Madridiin illalla. Kuljetus Madridin keskustaan ja majoittautuminen 4 *
Agumar Madrid hotelliin, huippusalsaklubin viereen. Hotellin
läheisyydessä sijaitsevat loistavat ostosmahdollisuudet, huippumeno
iltaisin La Latina kaupunginosan baareissa sekä ”taiteen kolmiona”
tunnettu alue; Prado-museo, Thyssen-Bornemiszin museo sekä monien
mielestä maailman paras museo ”Reina Sofia. Suuntaamme rennolle
tapasillalliselle hotellin lähettyville tutustumaan matkakumppaneihin.
Ja totta kai jatkamme iltaa tanssien salsaklubilla!
Päivä 2. Torstai
Aamiainen hotellilla, jonka jälkeen kaupunki-kiertoajelu. Kierroksen
päätteeksi jatkamme kohti legendaarista kauppahallia, jossa jokainen
voi nauttia lounasta edullisesti maistellen erikoisherkkuja ja viinejä. Ilta
vapaa.
Päivä 3 Perjantai
Aamiainen hotellilla.
Kokopäiväretki Toledoon: 95 €/hlö. Sis. kuljetuksen, paikallisoppaan,
viinitilavierailun + lounaan viinien kera viinitilalla. Matkaamme vajaan
100 km:n matkan ainutlaatuiseen Toledon pikkukaupunkiin Tajojoen
jyrkille rinteille. Toledo historia ylettyy yli 2000 vuoden päähän, jolloin
kaupungissa sijaitsi roomalaisten linnoitus Toletum. Nykyään Toledo
tunnetuimpia nähtävyyksiä ovat 600-luvulta peräisin oleva Alcázarin
linna ja viisilaivainen goottilainen katedraali. Tutustumme kaupungin
upeaan historiaan ja nähtävyyksiin osaavan oppaan johdolla. Puolen
päivän jälkeen vierailemme viehättävällä viinitilalla ”Bodega
Loranque”, jossa tutustumme viinien valmistukseen sekä maistelemme
parhaita tilan tuotteita ja nautimme upeassa miljöössä lounaan hyvien
viinien kera. Palaamme iltapäivällä Madridiin.
Tanssiopetusta salsaklubilla illalla latino-opettajien kanssa.
Päivä 4 Lauantai
Aamiainen hotellilla. Jokainen voi viettää päivän haluamallaan tavalla.
Loistavat ostosmahdollisuuden löytyvät aivan hotellin kulman takaa.
Kulttuurista kiinnostuneille löytyy lukuisia käymisen arvoisia kohteita.
Illalla lähdemme viettämään ikimuistoista iltaa herkullisen ruoan ja
hyvien viinien sekä hauskan seurueemme kera jonka jälkeen
suuntamme upealle salsaklubille!
Päivä 5 Sunnuntai
Aamiainen hotellilla. Kuljetus lentoasemalle ja Finnairin lento
Madridista Helsinkiin.
Matkan hintaan sisältyy; Finnairin meno-paluulennot, lentokenttäkuljetukset, hotelli Agumar Madrid****, matkanjohtaja Ilona Marin ja
Juhani Tahvanainen, city-tour, tervetuloillallinen ja jäähyväisshowillallinen juomineen, salsa opetusta latino-opettajien seurassa sekä
Juhani Tahvanaisen tanssiopetusta.
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