
Parkinson 
Ballroom 
FitnessTM 

Danseuger på 
Mallorca

Dans under solen med Swingtime
Spies og Swingtime præsenterer:

4.–11.  oktober 2022  afrejse ud af København eller Ålborg
16.–23. maj 2023  afrejse ud af København, Billund eller Ålborg
3.–10. oktober 2023  afrejse ud af København, Billund eller Ålborg 

R

Hotel Sunprime Pollensa Bay****
Sunprime Pollensa Bay er et fredfyldt voksenhotel med fantastisk udsigt over 
havet blot få skridt fra stranden i Pollensabugten på Mallorcas nordøstkyst. 
Hotellet tilbyder moderne indrettede værelser og har også et dejligt poolom-
råde med en stor solterrasse samt en fin spaafdeling, hvor du kan bestille 

velgørende behandlinger. Der er mulighed for at tilkøbe all inclusive (mad og 
drikke 24/7) og mulighed for at sidde samlet som gruppe til alle måltider (man 
kan også vælge at sidde for sig selv, hvis man foretrækker dette).  Alle værelser 
er uden trapper, elevator adgang og brus (ikke badekar).

R

Glæde, dans og fælleskab 
Kom med Swingtime til Parkinson Ballroom 
Fitness™ danseuge med instruktører Elisabeth 
Dalsgaard og hendes team af hjælpere.  Din krop 
vil elske dig for det. 
Grin, få sved på panden og oplev masser af 
livsglæde.  Alle kan være med – begyndere som 
øvede – mænd som kvinder! 
Danseundervisningen tilrettelægges ud fra de 
enkelte deltageres behov og niveau, således alle 
får noget ud af undervisningen. Vi danser to 
moduler dagligt.  
Ugen henvender sig til parkinsonpatienter og 
deres pårørende. Vi skal danse, danse, danse – 
og grine! 
Vi får en masse sjov motion.

Alt dette får du: 
8 dage for 11.495 kr. pr. person
• Flyrejse t/r 

Inkl. 24 kg baggage og 6 kg håndbagage
• Mad på flyet t/r
• Bustransfer til hotellet t/r
• Hotelophold i dobbeltværelse med balkon
• Morgenmadsbuffet
• Aftensmad inkl. drikkevare til maden
• Professionel danseinstruktion af Elisabeth Dals-

gaard, udvikler af Parkinson Ballroom Fitness™
• Adgang til Fitness og holdtræning på hotellet.
Mulige tilkøb:
• Enkeltværelsestillæg fra kr. 1670,-
• All inclusive kr. 980,-  

(frokost, snacks og drikkevarer 24/7).

Tilmelding til Spies rejser
Online bestilling 4/10 – 2022
https://form.jotform.
com/221813036936354
16/5 – 2023 
https://form.jotform.
com/221813488530355
3/10 – 2023 
https://form.jotform.com/
NLTG/parkinson-ballroom-
pmi-3-okt-2023-7
eller på tlf. 70 70 10 51
(dagligt mellem kl. 10-12).
For evt. spørgsmål til dansen og 
selve eventet, venligst kontakt: 
Elisabeth Dalsgaard, Swingtime 
på mail info@swingtime.dk 
eller tlf.  48 224 324.
Vi gør opmærksom på man skal 
være selvhjulpen og/eller have 
pårørende med på turen.
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