
 Casa Valle de Oro ligt centraal tussen Malaga, Granada, Cordoba en Sevilla.
Het is hét adres voor levensgenieters die willen proeven van het ‘Buena Vida’ .
Op dit prachtige eco-domein vol oeroude olijfbomen en kabbelend riviertje waant u
zich koning te rijk en vergaapt u zich aan de omliggende natuurpracht.
Van hieruit vertrekken tal van mooie wandelroutes die kronkelen door een
schilderachtige omgeving die bruist van kleurrijke flora en fauna.
Zet de tijd stil en geniet hier van de stilte.  

www.casavalledeoro.com

STAGE 
AFRIKAANSE 

DANS MET 
FANNY HEUTEN   

IN HARTJE 
ANDALUSIË 

Live Percussie: Massimo Palumbo en 
Maxime Hadji



Dansstage:  
Op zaterdag 24 augustus en zondag 25 
augustus zijn er respectievelijk 4 en 5 lesuren. 
Aankomstdag is vrijdag 23 augustus en 
vertrekdatum maandag 26 augustus. 

Verblijf en maaltijden: 
We verblijven midden in de olijfvelden van 
Casa Valle de Oro, waar Tatienne & Joost een 
eco-B&B uitbaten. Je krijgt een uitgebreid 
ontbijt en heerlijke maaltijden 
voorgeschoteld. 

Praktisch 
Wat: Dansstage met Fanny Heuten 
Op: van 23 augustus 2019 tot 26 

augustus 2019 
Waar: dans: Centrum Vva. De Algaidas 
 verblijf: Casa Valle de Oro 
Niveau: open voor alle niveaus 

Prijs:      295€ 
Inclusief: deelname aan de stage, 3x ontbijt, 

3x diner, 2x lunch tijdens dans, 
verblijf in een kamer van 2 à 4 
personen. 

Exclusief: reis heen en terug, vervoer ter 
plaatse, drank, persoonlijke uitgaven, 
reisverzekering. 

 Inschrijving en betaling:  
- Telefonisch : +34638840535 
- of per mail naar info@casavalledeoro.com: 

geef je naam op, wij bevestigen of 
er nog plek is. 

- Je betaalt voor 15 mei 2019 een voorschot 
van 150€ op 
ES3814650100981800374972 

-                 BIC: INGDESMM 
- Het saldo wordt vereffend voor 30 juni 

2019. 

Belangrijk! 

Aangezien de lessen doorgaan in het centrum van 
Algaidas, heb je vervoer nodig om van Casa Valle de 
Oro naar de danszaal te rijden.  

Als je graag vroeger komt of langer in de B&B wilt 
verblijven, kan je rechtstreeks contact met Tatienne 
opnemen via info@casavalledeoro.com.

Het is ook mogelijk om je enkel voor de 
dansstage in te schrijven.  Dan betaal je voor 15 
juli 2019 een bedrag van 100€ voor de 
volledige dansstage op volgende rekening: 
ES3814650100981800374972,                           
BIC: INGDESMM 
Reserveringen na 15 juli voor dans: 140€

www.casavalledeoro.com
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