
Kom med til NytårsGalla 2020 
17. til 19. Januar. 

Afholdes af Kom og Dans Esbjerg.    

   

 

     

                Vi åbner for tilmelding  
  Søndag d. 27. Oktober kl. 12:oo dut! 
Først skal du/i tilmelde jer på Flexbillet på hjemmesiden 
www.komogdansdanmark.dk og få en bekræftelse på tilmelding. 

Ps. En god ide at være oprettet på flexbillet inden vi åbner tilmelding, 
så går det hurtigere ;-) 

Efter tilmelding skal i maile til Danhostel, hvis du/i ønsker 
overnatning          info@koncepthotel.dk 

Mail modtaget før kl. 12:00 d. 27/10 er ikke gyldig. 

Ved tilmelding er det en fordel at tilmelde parvis, så er begge sikret en 
plads. 

Ved overtal af kvinder eller mænd, oprettes venteliste. 

Betaling skal ske 1 uge efter tilmelding for at holde pladsen. 

Tilbage betaling kan ske inden d. 10. december – dog modregnet et 
gebyr på 100 kr. 

Hvis du har spørgsmål til tilmelding på Flexbillet,  

Mail til Inge: inge@sdu.dk 

De opdaterede nyheder findes på FB i gruppen      
NytårsGalla - Kom og Dans Esbjerg 

Nu er det 11. gang vi fyrer NytårsGalla af Oksbøl. 

Vi har som sædvanlig fundet dygtige instruktører fra Norge 
og Danmark, som vil holde jer i gang hele weekenden. 

Men det vigtigste er jo, at alle jer tilrejsende dansere er 
topmotiverede og nysgerrige som i plejer.                                    

så går det hele op i en højere enhed ☺ 

Vi gør opmærksom på at vi desværre kun har plads til          
180 dansere, så det er ”først til mølle” 

 

Det er her vi skal danse: 
Koncepthotel og Danhostel Blåvandshuk –   

Strandvejen 1, 6840 Oksbøl 

http://www.komogdansdanmark.dk/
mailto:inge@sdu.dk


 

 

 

 

 

NB – DU SKAL SELV BOOKE OVERNATNING! 

VICKY FRA DANHOSTEL TAGER IMOD DIN 

BOOKING FRA  27/10 KL.  12:00 

 Mail: info@koncepthotel.dk 

Husk først at tilmelde dig på Flexbillet…. 

 

Pris på 2  
overnatninger  

pr. værelse incl. 
sengetøj og 
sengelinned 

1 pers. værelse med bad og toilet 800 kr 

2 pers. værelse med bad & toilet 1072 kr 

3 pers. værelse med bad & toilet 1342 kr 

4 pers. værelse med bad & toilet 1432 kr 

1 pers. værelse - bad & toilet på gang 532 kr 

2 pers. værelse – bad & toilet på gang 748 kr. 

3 pers. Værelse – bad & toilet på gang 946 kr 

4/6 pers. værelse – bad & toilet på gang 1350 kr 

Køjerum pr. person – bad & toilet på gang 250 kr. 

Sovesal pr. person m/madras - bad & toilet på gang 150 kr. 



  



 


