
 

zaprasza na  
 

WAKACJE Z SALSĄ !  
02 - 09 lipca 2016r 

MIELNO, Hotel Medical SPA Unitral www.unitral.pl 
 

Podobnie jak w ubiegłych latach, zapraszamy na tygodniowy, kameralny wyjazd nad 

polskie morze. Oprócz odpoczynku, plażowania, pobytu  w komfortowym hotelu 

UNITRAL posiadającym jedno z piękniejszym SPA w Polsce, czeka około 5 godzin  

codziennych zajęć taneczno-ruchowych oraz imprezy muzyczno-taneczne z udziałem DJ 

Juanki , zaproszonych kubańskich Instruktorów oraz muzyków zespołu   

Jose Torres y Havana Dreams.  

Zajęcia prowadzić będą Instruktorzy Torres Art Studio:  

 Iza Torres, Kaja Sadowska, Fernando Torres Pineda  

oraz gość specjalny prosto z Hawany - wielka artystka kubańskiej sceny, solistka 

legendarnych grup Rumberos de Cuba i wcześniej przez kilka lat Yorumba Andabo - 

Jacqueline Laza Carrera!  

 

Tegoroczny Program to ponownie  100% rytmów kubańskich ! 

Salsa Cubana, Rueda de casino,  Rumba, Afro , Mambo, Cha cha cha ! 

 

Koszt pobytu jednej osoby w pokoju 2os wynosi 1954zł, cena zawiera:   

* 7 noclegów standard w części 3* 

* Śniadania w formie bufetu szwedzkiego  

* Obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego (napoje od kolacji są dodatkowo płatne)  

* Codzienny relaks w strefie Wellness obejmującej:  

• odpoczynek na plaży przy muzyce w części wydzielonej dla TAS                                                              

• basen kryty „ morze martwe w pigułce”  z muzyką relaksacyjną w godzinach 7.00-22.0 

• basen kryty pływacki                                                                              

• świat saun : sauna sucha, sauna parowa, sauna infra-red w godz. 17.00-22.00                                                                    

• jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne                                                                                                                              

• konsultacja fizjoterapeutyczna i kosmetologiczna  

* około 5h zajęć dziennie  

* 4 salsoteki z udziałem DJ Juanki  

* koncert  



* wieczór filmowy  

* taneczna parada „KUBAŃSKI KARNAWAŁ”  

* animacje plażowe w specjalnie dla TAS wydzielonej części plaży  

Płatność przelewem:  

I wpłata: 954zł po dokonaniu zgłoszenia i rezerwacji miejsca  

II wpłata: 1000zł do 20.06.2016r  

Dane do przelewu:  Izabela Torres, Wrocław ul. Lekcyjna 147  

nr rachunku  98 1090 2503 0000 0001 2946 0409  

rezerwacja miejsc wg kolejności wpłat  

 

* koszt programu artystycznego (zajęcia taneczne, salsoteki, koncerty ) dla osób 

zameldowanych poza Hotelem Unitral – 470zł, pojedyncze lekcje 30zł ! 

Informacja, kontakt, rezerwacja miejsca : biuro@torres.com.pl ; tel 691 355 950  

 

 
 

Warunki rezygnacji:  

Warunkiem rezygnacji i otrzymania całości wpłaconej kwoty jest  wskazania innej osoby na 

zarezerwowane przez siebie miejsce lub przyjęcie przez nas zgłoszenia innej osoby na wolne 

miejsce. Sugerujemy Państwu indywidualne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. 

 

 


