
Til alle kontakter og specielle venner af Streaplers 
 

 
 

Streaplers inviterer dig med i Streaplers Specialtilbud. 
 

Tag med på Sydendans i Calpe i Spanien i maj 2017. Bliv Special-pris-gæst. 

 

Sydendansen i Spanien er et samarbejde mellem 

• KOM OG DANS, Norges  største danseorganisation, en frivillighedsorganisation 

• Streaplers 

• flere af KOM OG DANS'  internationale samarbejdspartnere. 

KOM OG DANS og Streaplers er initiativtagerne, og hovedaktørerne for dette danseprojekt. 

 

Alle orkesterne og instruktørerne har som udgangspunkt en ideel baggrund for sit engagement. 

Orkesterne spiller i princippet uden godtgørelse, og Streaplers har i stedet ønsket at få et godt tilbud 

for sit publikum og sine kontakter. 

I den sammenhæng har Streaplers ønsket at få et Specialpris-oplæg på linje med KOD, et 

Specialpris-oplæg for sine kontakter og mest trofaste fans. 

 

Streaplers inviterer dig herved med i Streaplers Specialpris-oplæg, som har en rimeligere pris. 

Du har anledning til at tage et vennepar med på Specialpris-oplægget, hvis dette er ønskelig. 

Alle som skal deltage på Specialpris-oplægget skal henvende sig til: 

 

• Mats Domvall 00 46 708 855 447, mats.domvall@gmail.com 

 

Mats giver dig en kode som du skal benytte for at få Special-priser ved booking af hotel og 

arrangement. Mats kan hjælpe dig med booking hvis du ønsker dette. 

Du skal skrive «Mats» i rubrikken for Team. Du er på Mats'  Team. 

 

Specialpris-oplægget er i 2017 også kombinert med et invitations oplæg til nye deltagere fra flest 

mulig miljøer  i  hele Norden. Der er afsat et begrænset antal værelser til Specialpris-oplægget, 

hvorfor der må prioriteres antal deltagere fra hvert sted. Fortrinsvis prioriteres ressursepersoner som 

kan være med til at danne  lokale Team i 2017 og videre frem i tiden. 

mailto:mats.domvall@gmail.com


 

Ønsker du at rekruttere flere fra dit miljø, Teamoplægget: 

Hvis du ønsker at rekruttere flere fra dit miljø og venner, gør vi opmærksom på at Sydendansen har 

et TEAM-oplæg hvor der gives en Teamgodtgørelse på dkr 850,- pr 5. fuldt betalende deltager på 

minimum 4 netter på oplægget. 

(Specialpris-deltagere kan ikke være med i et andet Team, de er med i Specialpris-Teamet.) 

Læs mere om Team på vore hjemmesider. 

Om Teamoplægget, Kontakt: 

• Sverige,  Karl Axel og Ulla Skold,  tlf 00 46  703 57 84 90 

• Norge,  Sidsel Rattsø Fasting,  tlf 00 47 41 43 56 44 

Sydendans Calpe: AR Hotels and Resorts 
 

Vælg Flyafgange med rimelig pris: (Du må booke flyrejsen selv, dette sparer du meget på!) 

Der kan hurtigt blive højere priser på populære afgange. Der er frit valg hvor længe du vil deltage. 

Find en rejsetabel for flyafgange, og find en billig afgang. Hvis I ikke er flere i følge, forsøg at 

undgå tidlig afgang fra Alicante, da almindelig transfer først starter med fly efter kl. 0900. 

Tjek om en billig flypris kan opveje nogle ekstra hoteldage. Priserne på flyafgangene varierer over 

tid. 

 

Hoteller 

Vi bor på det flotte anlæg tilhørende AR Hotels and Resorts. Vælg mellem 

AR Diamante Beach Hotel 4* - Roca Esmeralda Hotel 3* - Esmeralda Suites lejlighedshotel. 

Hele anlægget ligger samlet i Calpe (Costa Blanca), ca. en times køretur nord for Alicante i Spania. 

Hotelanlægget har fantastiske forhold med flotte dansesale og kort afstand til stranden. 

Bemærk at hotelpriserne inkluderer halv- eller helpension (dette kan også købes som et tillæg 

i lejlighederne). 
 

Bo på samme Lejlighedshotel som Streaplers, bo i højhuset: 

Billigste pris er højhusblokken Esmeralda Suites, med lejligheder hvor man kan lave mad selv, 

men benytte pool eller hel/halvpension på hovedhotellet. Dette er et prisgunstig tilbud. Det er ingen 

reception i lejlighedsblokken, men udeareal med pool. Pension kan købes på de andre hoteller. Hver 

lejlighed har vaskemaskine. Opredte senge når du ankommer, men ellers må man vaske/rengøre 

selv. Kort gåafstand til hovedhotellet Diamante, ca. 450 meter. Til stranden ca. 350 meter. 

 

Mellemklassehotellet Roca Esmeralda ligger nærmest stranden - et hotel med god standard, halv- 

/ helpenijon og forskellige kategorier af værelser. Restaurant, pool område, reception, 

træningscenter. 

Kort gåafstand til hovedhotellet Diamante, 200 ca. meter. Til stranden ca. 100 meter. 

 

Hovedhotellet AR Diamante Beach har kun hotelrom med pension - hel eller halv. Det er her alle 

kurser og fester foregår. Stort pool område, udleje af badehåndklæder, buffetrestaurant og lille 

gourmetrestaurant, stor spa afdeling i kælderen med indholdsrig spaprogram, træningslokale for 

gæsterne. 

Hvis nogen rejser som gruppe, er det nemt at få arrangeret «langbord» og afdelinger i spisesalene 

for grupper - så alle kan spise sammen hvis man ønsker. Afstand til stranden, ca. 300 meter. 

 

Priser: Forbehold om trykfejl. Det er de til enhver tid gældende priser fra hotellet som gælder. 

(Vær opmærksom på at priserne på hotellerne varierer i forhold til sæson.) 

 

 

 

 



 

 

Calpe International Dance Camp 2017 - VIP (pr. person)   
         

         

   Prices incl. transfer and sign up-fee       

Room/apartment Price/night  4 nights 7 nights 10 nights 14 nights   

Esmeralda 1 bedroom for 2 ppl, no meals  €                   30,73    €                    190,92   €                    283,11   €                    375,30   €                    498,22    

Esmeralda 1 bedroom for 3 ppl, no meals  €                   21,49    €                    153,95   €                    218,41   €                    282,87   €                    368,81    

Esmeralda 2 edrooms for 4 ppl, no meals  €                   25,85    €                    171,41   €                    248,97   €                    326,53   €                    429,94    

Esmeralda 2 edrooms for 5 ppl, no meals  €                   21,28    €                    153,13   €                    216,97   €                    280,82   €                    365,95    

Roca, double, half board  €                   45,35    €                    249,40   €                    385,45   €                    521,50   €                    702,90    

Roca, double, full board  €                   51,33    €                    273,32   €                    427,31   €                    581,30   €                    786,62    

Roca, single, half board  €                   64,14    €                    324,56   €                    516,98   €                    709,40   €                    965,96    

Roca, single, full board  €                   70,13    €                    348,52   €                    558,91   €                    769,30   €                 1 049,82    

Diamante, double, half bord  €                   50,04    €                    268,16   €                    418,28   €                    568,40   €                    768,56    

Diamante, double, full board  €                   57,68    €                    298,72   €                    471,76   €                    644,80   €                    875,52    

Diamante, single, half board  €                   71,39    €                    353,56   €                    567,73   €                    781,90   €                 1 067,46    

Diamante, single, full board  €                   79,04    €                    384,16   €                    621,28   €                    858,40   €                 1 174,56    

         

Half board = breakfast, either lunch OR dinner         

Full board = breakfast, lunch and dinner         

         

Subject to change         

 

 

 

 

 

 

Se vore hjemmesider eller ring til Mats for nærmere information. 

www.komogdans.no  

http://www.komogdans.no/

