
Tansseina:
- TANGO (pe) 
- BUGG (la)
- FUSKU ja FOKSI (su) 
sekä tanssipuffetissa 
runsaasti leiriläisten 
toivomia tansseja.
5 tasoryhmää!

HUIPPUOPETTAJAT!
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HUIPPUOPETTAJAT!

Ilmoittautua voi yksin tai parin kanssa, mutta parin 
kanssa hinta on edullisempi! Pyrimme tasapareihin!
pirjo.koivula@boogietour.com p. 040-7205647. 
Hinta/hlö: parin kanssa: / ilman paria :
- perjantai-ilta         25 €/hlö /  30 €/hlö
- lauantai                40 €/hlö /  45 €/hlö
- sunnuntai             40 €/hlö /  45 €/hlö
- koko viikonloppu  90 €/hlö /  100 €/hlö
31.1.2011 mennessä ilmoittautuneet -10 %
Opiskelijat ja kaikki alle 18v -10%
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