
Ready to DANCE into 2019

Catalonia !
Place to be 

MAS 
TORROELLA

LUXURY VILLA & SPA

26 april - 4 mei 2019 

Dansvakantie

www.travelanddance.be www.mastorroella.com



9 DAGEN
RELAX & PARTY

 

...unieke dansvakantie in Catalonië

 
 

We verblijven in de luxe villa Mas Torroella, een 5* boutique hotel ten noorden van Barcelona en slechts een paar minuutjes rijden 
van de Spaanse kust, een  juweeltje aan de Costa Brava! Het domein is gelegen in een bosrijke en groene omgeving; de ideale 
plaats om in harmonie met de natuur deze groepsreis te beleven. We hebben bovendien een exclusieve bezetting van het gehele 
resort. Maak je dus klaar voor een geweldige dansweek waarin we naast verschillende dansstijlen ook aanleren om krachtiger, 
energieker en sensueler te bewegen. We gaan een intensieve en gezonde vakantie tegemoet met aandacht voor voldoende 
ontspanning en een leuke groepsdynamiek. 
 
Dans mee onder de Spaanse zon en verrijk je danstalent met een 20-tal verschillende muziekgenres waaronder Salsa, Merengue, 
Bachata, Mambo, Kizomba, Cumbia, Rumba, Samba, Afro-Braziliaans, Jazz, Hip-Hop, Country, Funk, Pop, Dancehall, Reggaeton, 
Belly Dance, Aerobics, Hedendaagse dans en uiteraard de Flamenco! 
 
De groepslessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. We leren tal van leuke en opzwepende choreo's maar ook leren we 
dansen vanuit ons hart, ons gevoel, onze charmes. De dansworkshops worden afgewisseld met een rustgevende yogasessie bij 
zonsopgang en een culinaire ambiance met zonsondergang. We bieden ook excursies aan naar een wijngaard met degustatie, 
middeleeuwse dorpen, verborgen stranden en tot slot voorzien we een heerlijke en ontspannende zeiltocht !!
Na de dansweek volgt een 2-daagse city trip in Barcelona. Deze culturele stad ontdekken we sportief met de fiets en onderweg 
genieten we van kunst, muziek en tapas. Tot slot eindigen we de reis al dansend in één van de gezellige authentieke Salsa Bars. 
 
Beleef een onvergetelijke dansvakantie overgoten met zon, zee, strand, muziek, good food, plezier, luxe, sport en ontspanning!  
 

Sluit je aan bij onze groepsreis voor een...



DE CATALAANSE KUST

 



MAS TORROELLA 
DOMEIN

 



FACILITEITEN

 



ACCOMODATIE

 



Your Wellbeing matters
S E E  W H A T ' S  I M P O R T A N T

for dancing queens
S E E  W H A T ' S  I N  

Rhythms Hours



DANCE & PARTY

 



DANCE & PARTY

 



RUIMTES BINNENSHUIS 

 



TERRASSEN BUITENSHUIS

 



EXCURSIES

 



ZEILTOCHT 
COSTA BRAVA

 



2 DAAGSE BARCELONA

 



Inclusive
S E E  W H A T ' S

B a r c e l o n a

C o s t a  B r a v a
9 Dagen Luxe Dansvakantie

heen en terugvlucht Barcelona, incl bagage, seating en 
groepsservice
2 uur transfer luchthaven - Palafrugell 
verblijf 7 nachten VOL PENSION in Mas Torroella
Alle maaltijden incl: 3 gangenmenu bij lunch en diner; wijn 
en frisdranken aan tafel incl.
privé gebruik van het resort en de faciliteiten; binnen en 
buitenzwembad, spa, jacuzzi, sauna, tennis, tafeltennis, 
fitness, en gratis wifi
19 uur DANSlessen en workshops; Latijnse ritmes, 
Spaanse Flamenco, moderne dansen allerlei 
yoga sessie + culinaire workshop
2 uur transfer naar Barcelona
verblijf 1 nacht in Hotel Catalonia Port ontbijt incl.
lunches en diners in de stad volgens programma
3 uur begeleide fietstocht doorheen Barcelona
transfer naar de luchthaven

Optioneel
Catalaanse excursies: wijntour + degustatie/ Middeleeuwse dorpen + 
kuststreek: €40/exc
zeiltocht Costa Brava: €70
tickets musea, nightlife Barcelona
annulatie en/of reis- en bijstandsverzekering

Vluchten incl en verblijf in vol pension



Inschrijven kan tot 15 maart 2019
Stuur een mail naar onderstaand e-mailadres 

Nathalie.dc@travel-experts.be
U ontvangt het volledige programma

Plaatsen zijn beperkt!

Boekingsvoorwaarden: 
 
Supplement apart bed: €150
Supplement single kamer: €350
Voorschot bij reservatie: €500
Saldo te betalen 2 maand voor vertrek
Reservaties zijn NIET terugbetaalbaar

       Dansvakantie 9 dagen/8 nachten: €1950

happiness for you
S E E  W H A T ' S  I N  

Travel and Dance 
into



TRAVEL&DANCE

26 APRIL - 4 MEI 2019 
DANSVAKANTIE CATALONIË - BARCELONA

Tot binnenkort !

vele reis- en dansgroetjes
Nathalie De Cock

Travel Expert Oudenaarde
Licentie 5985 - IATA 08210941

Dance Instructor
Nathalie.dc@travel-experts.be

www.travelanddance.be
TEL: 055 60 87 75

GSM: 0497 88 58 23


