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Information
Län: Öland
Kommun: Borgholm
Kategorier: Lägenheter och rum, Vandrarhem
Position: 56.8773,16.6524

Kontaktuppgifter
Tel: 0735-78 2747
E-post: villasol@telia.com
Hemsida: www.villasol.nu

Beskrivning
Magica Dans tillsammans med Villa Sol & Villa Ekebo
INBJUDER v. 44 TILL DANSWEEKEND i BORGHOLM!

För kvinnor i alla åldrar. 
Samla ihop dina vänner som vill utveckla sin dansförmåga..
Välkomna till ett par sköna och roliga dagar på Öland med
danslektioner!
 
Alla kan vara med, allt gås igenom från grunden!
Jeanette är professionell dansös och danslärare. Du kan läsa mer
på www.magicadans.se
Maila om du har dansfrågor! Möjlighet att köpa cd-skivor med
dansmusik på plats. 
Tag med mjuka, bekväma kläder, inneskor, vattenflaska och gott
humör!

<b>Danspass:</b> 
Fred 31/10 kl 19-20.30 Lörd 1/11 kl 15-17
Pris: 1 200:-/pp, 2 nätter, del i dubbelrum med egen D/WC inkl.
dansundervisning.
Pris: 1 000:-/pp 2 nätter, del i dubbelrum med DELAD D/WC inkl.
dansundervisning.

OBS att sänglinne/handdukar tas med och avresestädning av
rummet sköts av gästen. 
Självhushåll i välutrustade gästkök.

Välkommen med din anmälan till Ylva senast söndag 26/10 

Villa Sol & Villa  Ekebo är belägna 200 m från Borgholms centrum
och ca 500 m från Magicas danslokal. 
Läs mer på vår hemsida!

Kom gärna med förslag på fler danser du skulle vilja lära dig! 
Magica Dans erbjuder de flesta...&#61514:::
t.ex latino, bugg, fox, gammaldans, magdans, bollywood, zouk,
burlesque, salsa oriental...
Mycket välkomna!
Jeanette Winroth & Anders Thurfjell
Ylva Olofsson

Det lilla, romantiska, trivsamma pensionatet i Borgholm. Mitt på
Öland! 



Du bor i fräscha, hemtrevligt inredda rum ca 200 m till centrum &
hamnen. 
Villa Sol är omnämnt i Lonely Planet, Rough guide to Sweden, le
petit futé.

Vi har även ett lantställe (stuga) med plats för 4 - 6 personer och
en lägenhet med plats för 4 - 6 personer.

Att boka personligen med direktkontakt via mail eller telefon är att
föredra.
Hör av er även om det ser fullbokat ut. Bokningsläget kan ibland
ändra sig fort.

´Åh... det känns precis som att komma hem!´ har mer än en gäst
utbrustit, så... vi säger - Välkommen hem!

Öppet hela året!

Välkommen!

Priser
650-950/kr/natt för dubbelrum. Hög/lågsäsongspris.

Öppettider
Helårsöppet!

Vägbeskrivning
Borgholm. Ta Storgatan fr trafikljusen. Ta Tullgatan vä mot
sjukhuset. Ta höger Badhusgatan mot Strand. Ta Slottsgatan vä.
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