Swing-Camp på Ærø
fra 8.-22. juli
25 års JUBILEUM – 1992-2017

Ta hele familien med til perlen i det syd fynske øyhav ÆRØ.
Her finnes ikke stress og mas, alle har god tid og servicen er helt på topp.
Ærøskøbing er en av Danmarks eldste byer og fredet. Husene er små og skeive, og gatene er
smale og belagt med brostein. Her finnes ingen plakater og ingen tagging.
Her blir det DANS - formiddagskurs, ettermiddagskurs, dansecafe, dansefest i hallen og
nattrock for de som trenger mere trim. Instruktøropplæring på flere nivåer. Bli med og opplev
danseglede og velg fritt mellom Swing – Bugg – Tango – Salsa – Line Dance med mer.

Bosteder på Ærø – Bookingen er i gang!
Ærø er et populært feriested for turister fra hele verden. For å få plass til alle, har Kom og Dans
reservert en del bosteder både i sentrum og på Borgnæs. Du vil derfor ikke finne mange ledige
bosteder nettet.
Normalt bor det ca. 700 innbyggere i Ærøskøbing, og da sier det seg selv at når 700
danseglade inntar byen, samtidig med alle andre turister, så blir det trangt. Derfor kan ikke alle
regne med å få bo i sentrum. For å kunne få plass til alle, er det viktig at de som har booket
hus/leiligheter, fyller opp med det antall personer som står i leiekontrakten.
Våre danseaktiviteter skjer i Ærøskøbing, som ligger midt på øya. Uansett hvor du bor tar det 510 minutter i bil eller på sykkel.
Hvordan komme til Ærø?
Vi jobber med å sette opp direkte buss fra Oslo til Svendborg. Meld din interesse. Mere info
kommer om ganske kort tid.
Tenk miljø! – Hvis mange tar bussen blir det billig transport. Nyt turen til Ærø sammen med
dansevenner i en stor moderne turistbuss, med god plass og komfort. På Ærø trenger man ikke
bil. Kort avstand til det meste, og med flotte sykkelstier og leiesykler er det mulig å forflytte seg
enkelt og greit.
På Ærø brukes de lokale bussene som alternativt transportmiddel, og de er GRATIS for alle.
VIKTIG! – Påmelding /registrering
Alle som skal til Ærø må fylle ut vårt elektroniske påmeldingsskjema. Dette gjelder alle barn
(uansett alder), barnevakter, og de som selv har skaffet bosted. Barn under 10 år er GRATIS –
Alle andre betaler påmeldingsavgift og campavgift. Dette må være betalt før ankomst Ærø.
Vær nøye med å fylle ut skjemaet, da det skal brukes ved innsjekk på Ærø, og er grunnlaget for
riktig betaling.
Har du spørsmål, se på hjemmesiden www.komogdans.no – eller ta kontakt med Birgitte
på mail askim@komogdans.no eller på mobil +47 480 69 597
Ærø-siden oppdateres etterhvert, og der finner du viktig informasjon.

Velkommen til perlen i det syd-fynske øyhav!

