Rejsearrangør: Nevin Rejser, Nyropsgade 24, 1203 København K,
HUSK at bestille eller tjek din rejseforsikring! Dit pas skal også være gyldigt ½
år efter hjemrejse fra Tyrkiet!

Mavedans i Istanbul!
Afrejse 11. – 15. oktober 2018

Vi rejser med Turkish Airlines og der er gratis mad og drikke på flyet.
Du må have 30 kg bagage med.

TILMELDING og depositum betales senest 1. marts 2018.
Tilmelding er bindende, og depositum kr. 2.000,- tilbagebetales ikke! Ved force majore
tilbagebetales det fulde beløb, minus diverse uforudsete omkostninger. Du kan naturligvis give
opholdet til en anden person, hvis du bliver forhindret. De skal huske at bestille ny flybillet!

Resten af beløbet betales senest 1. august 2018.
Reg.nr. 0454 konto.nr.4724241476 Danske Bank, Nærum Afdeling.
Pia Johannesen, mobil 26 73 32 42, mail: pia@piajohannesen.dk
Eller Lena Astrid, mobil 28 96 11 72, mail: lenalobo@hotmail.com
Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 4.998,- for undervisning,
overnatning, morgenmad, fly og transfer.
Tillæg for enkeltværelse kr. 1.100,-

Vi bor på Orka Royal Hotel - tjek billeder på www.orkaroyalhotel.com
Hotellet er beliggende lige ved pladsen med bl.a. Den Blå Moske.

I år skal vi bo på et 4 stjernet hotel; Orka Royal Hotel. Beliggende i
hjertet af den gamle bydel. Tæt på de historiske steder i Sultanahmet
og ved Sirkeci stationen.
Hotellet har swimmingpool på taget, og en fantastisk udsigt over
Bosphorus strædet, motionsrum og spa område vi frit kan benytte!

5 dage i vidunderlige Istanbul! Vi skal se Tyrkisk mavedans, en tur i
hammam, i bazaren, danse, hygge, grine og være turister i dette
overflødighedshorn af mangfoldige oplevelser.

Husk gode travesko, for vi kommer til at gå meget rundt. Der er stadig
lunt dernede, tjek vejret inden afrejse, men husk endelig også varmt
tøj og festtøj til aftenerne – more is less, frem med alt dit bling bling.

Efter morgenmaden er der mavedans undervisning på hotellet 3 timer
fredag, lørdag og søndag.

Istanbuls hemmelighed er dens tilgængelighed. Afstanden er kort,
priserne lave og det tager kun en lang weekend i Istanbul at udfordre
alle sanser.

Hver dag undervises der i bevægelse, styrke og balance, der hjælper
dig til at blive mere smidig og stærkere til at udføre
mavedansteknikkerne når musikken spiller
Lena Astrid underviser i smukke og spændende koreografier, og
informerer undervejs om teoretiske og stilmæssige emner.

Moskéer og tusindårige paladser, krydderi-bazarer, designercaféer,
natklubber og traditionelle thehuse, hvor man på bløde puder nyder
hvinende søde pistaciekager og en boblende vandpibe.

Vi får også lejlighed til at besøge den berømte Bella´s systue. Hun har
mange smukke kostumer, som du kan få syet lige så de passer dig.
Benyt lejligheden til at se en masse mavedans om aftenen. Det koster
mellem ca. 300,- til 500,- pr. show som er inklusiv mad og drikkevarer.

Du får naturligvis lejlighed til at bruge tid i bazaren, så derfor; gør plads
i kufferten til det du bliver fristet af.
Det er en smuk og vidunderlig by med meget venlige Tyrkere og et
overflødighedshorn, af oplevelsesmuligheder.
Istanbul er den kendte Tyrkiske by midt mellem to kontinenter, hvor
alt summer af handel, glæde og venlighed!

