
KOM og DANS har glädjen att i maj 2023, för 7:e gången kunna att hälsa alla 

danssugna gäster välkomna till Calpe vid den spanska sydkusten.

Calpe är en liten stad och badort på Costa Blanca-kusten, nära Altea och Benidorm, 1 tim. 

transfer från Alicante flygplats. Kom og Dans erbjuder två hotell med frukost, halv- eller 

helpension hos fantastiska AR Hotels & Resorts. Från hotellen är det ett stenkast till 

stranden. Bestäm själv vilka datum som passar Dig, mellan 5 – 21 maj. Se nedan. 

Dans varje kväll – levande musik där vi toppar med välkända STREAPLERS 5 spelkvällar.                                          

Dans varje dag - Kom og Dans har ett stort utbud med olika danskurser samt danscafé 

utvalda dagar. 

Programmet (senaste uppdatering 28 nov -22)  

SYDENDANSEN 2023 
  
Genomförs från fredag 5 maj till söndag 21 maj 2023. Programmet följer i princip samma 
upplägg som tidigare år. Några hållpunkter:  
 
Danskvällarna 

Välkända STREAPLERS kommer tisdag 9 maj, och reser hem torsdag 18 maj.                        

NEIL WILDE spelar utvalda dagar från fredag 5 maj till söndag 14 maj.                                   
GRO ANITA och LEIF från norska CONTRAZT kommer fredag 12 maj och reser söndag 21 maj.                                           
 
Danskurserna 
KURSER i främst Bugg och Fasting-swing (med Sidsel och Johan Fasting). Kurser i andra 
dansformer erbjuds, utifrån intresse och kapacitet, t.ex. tango, slow, gammeldans och salsa.  
 
LINE DANCE-kurserna genomförs från fredag 12 maj till söndag 21 maj med bl.a. Darren 
Bailey prel. fredag 12 maj till torsdag 18 maj, Ria Vos prel. fredag 12 maj till söndag 21 maj. 
Våra norska och nordiska instruktörer och DJ:s med bl.a. Amund Storsveen är också på plats. 
 
WEST COAST SWING-programmet pågår hela Sydendans-perioden. Start fredag 5 maj på 
grundläggande nivå och norsk instruktör. Från torsdag 11 maj till söndag 21 maj är det stort 
internationellt WCS-program med Robert Royston och Mia Pastor, samt Eva och Odd 
Vesterli. 
 
Vi erbjuder också kurser i andra danser, t.ex. tango, slow, gammeldans och salsa utifrån 
intresse och kapacitet.  

 

 



 

SYDENDANSEN är dansupplevelsen för Dig som vill: 

·      Kombinera dans med sol och semester 

·      Dansa varje kväll + dag                                                    

-      Bestämma datum själv (min 5 nätter) 

- Lära känna andra dansintresserade och få nya vänner 

- Gå på danskurs på dagarna – eller sola, gör utflykter – välj själv.   

- Träna och lära ny dans – grund, finslipa eller högre nivå – välj själv.      

- Få tillgång till professionella dansinstruktörer från Norden, Europa och USA 

TRANSFER, ENTRÉER OCH KURSAVGIFTER ingår i hotellpriset, liksom 

anmälningsavgift. Se  obs 1, 2 och 3 nedan. Bestäm resdatum själv, min. 5 hotellnätter.  

FRÅGOR och bokningsstöd, kontakta 

SVERIGE: Mats – mats.domvall@gmail.com eller tel. 0725 99 00 46 

NORGE: Ingun – reiser@komogdans.no eller tlf 959 71 491 (efter kl. 16). 

FLYG bokar man själv, t.ex. hos 

Norwegian – www.norwegian.com 

SAS – www.sas.se 

Ryanair – www.ryanair.com 

Eller kontakta en resebyrå. Det brukar löna sig att jämföra priser olika resdagar och tider.  

OBS 1 – Transfer 
Transfer t.o.r. Alicante Airport ingår. Om man väljer bort hotellets transfer dras € 42 per 

person av från priset. Obs att det kan bli transfertillägg vid flyg som ankommer/avgår mellan 

kl. 23.59 till 06.59 (vid färre än 7 passagerare per transfertur). Hotellet håller koll på antalet 

passagerare och ordnar samåkning så långt som möjligt. 

 

OBS 2 - Bokning 
För att delta i Sydendansen är det viktigt att man bokar hotell (minst 5 nätter) genom Kom 

och Dans, antingen som epost till reservas@galaxtur.com eller via våra kontaktpersoner. 

Uppgifter: Antal personer, Namn på rumsbokarem email och telnr, samt namn på person 2 i 

rummet, vilket hotell, datum, hel- eller halvpension samt hur Du vill betala, kort eller 

banktransfer. Uppge också ev. Team-namn. 

Om man önskar transfer: Uppge flygbolag, avreseflygplats, datum och ankomsttid till 

Alicante, flightnummer – resp. avresedatum och – tid från Alicante, flygbolag, destination 

och flightnummer.   

Om Du inte bokar genom Kom og Dans, är deltagaravgiften EUR 50 per person och dag, 

betalas i hotellreceptionen. Ta del av avbokningsregler och reseförsäkringar – se nedan.   
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OBS 3 - Team 
Man kan bilda Team (minst 5 + 1 personer, 10 + 1 etc.) och få Teamrabatt. Teamersättningen 

är SEK 1000 eller EUR 100 för var 5:e betalande gäst + 1 Teamledare. Läs mer om Team och 

Teambildning nedan. 

 

HOTELLEN (Bilder på hotellen finns i den norska texten om Sydendansen) 

Kom og Dans har två hotell att välja mellan hos AR Hotels and Resorts. Båda ligger nära 

stranden. Välj datum (min 5 nätter) och boendealternativ. Det finns handikappanpassade 

rum på hotellen. Hotellen har enkel- och dubbelrum. Välj mellan rum med frukost (Htl Roca), 

halv- eller helpension. 

 

Det kan också vara möjligt att boka hotellrum för 3 el 4 personer (begänsat antal rum). 

Kontakta mats.domvall@gmail.com så sänder vi en förfrågan om lediga större rum, eller 

maila till reservas@galaxtur.com (engelska).  

 

 AR Diamante Beach Hotel 4* 

 Roca Esmeralda Hotel 3 

AR Diamante Beach 4* 
Diamante Beach är huvudhotellet. Här hålls kvällsdanserna och kurserna. Hotellet har stort 

pool-område med solstolar (badhanddukar kan hyras), bufférestaurant och en liten 

gourmet-restaurant, samt en stor SPA-avdelning med gym. Det finns även en spa-meny. Om 

vill äta tillsammans som grupp är det bara att säga till om långbord eller en del av 

restaurangen. Det är ca 200 m till stranden. Två större Supermarkets finns inom kast-med-

liten-boll-avstånd. 

 

Roca Esmeralda 3* 
Detta är ett mellanklasshotell som ligger 50 m från stranden och ca 200 m från Htl Diamante. 

Det har god standard, dubbel- eller enkelrum i lite olika kategorier. Här erbjuds rum med 

frukost, halv- eller helpension. Egen restaurant, poolområde, egen reception och ett 

träningscenter. 

 

PRISER SYDENDANS MAJ 2023   klicka på länken  
 

Prisöversikten (länken ovan) visar färdiguträknade exempel i € Euro för boende 5, 7 och 14 

nätter. Priset är per person. Vill Du t.ex. stanna 10 nätter, lägg till 3 x dygnspriset i kolumn 1 

till 7-dagarspriset. För 13 nätter, dra bort 1 dygnspris från 14-dagarspriset. Osv. Priserna 

inkluderar anmälningsavgift, transfer, entréer och kurser. Obs 1 bokning per rum. Vill Du 

t.ex. boka 2 rum för totalt 4 personer behövs 2 separata bokningar. 

SPECIALERBJUDANDE för instruktörer och dansföreningar. Kontakta oss för mer information. 
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BETALNING - Efter bokningen sänder hotellet bekräftelse, reservas@galaxtur.com.  25 % 

av totalsumman erläggs snarast för att bekräfta bokningen. Betalningen görs med kreditkort 

eller via banköverföring. Uppgifter för detta finns i bekräftelsen. Väljer man kortbetalning 

mailar hotellet en betalningslänk. Resterenda belopp betalas till hotellet senast 40 dagar 

före ankomst, dvs. för de flesta i slutet av mars 2023. Bokar Du senare än 40 dagar före 

ankomst önskar hotellet att hela beloppet betalas med kreditkort. 
 

DELTAGARE - alla kan vara med – även om Du inte dansar idag! Delta i en kurs eller flera, 

ingår i priset, liksom entréer, anmälningsavgifter och transfer. Ta med vänner och bekanta, 

partner och arbetskamrater till en fantastisk dansmiljö i soliga Spanien!  

De flesta gästerna kommer från Sverige och Norge. Vi har också nöjet att få träffa en grupp 

isländska deltagare. Även gäster från Danmark och Finland finns bland besökarna. Kort sagt – 

en fantastiskt härlig och intressant danssemester! 

CALPE-OMRÅDET. Vi kan varmt (!) rekommendera: 

 Ta en ”högtravande” promenad upp på klippan Ilfach 333 m över Medelhavet. Se 

naturen och den milsvida utsikten. Dryck och bra skor, minst ½ dag. Kolla i förväg om 

det finns restriktioner pga. fågellivet – kolla med receptionen eller på nätet. 

 För promenader i närheten av våra hotell i Calpe finns en trevlig strandstig (kompass 

– norr) som är mycket omtyckt, inte bara för den omväxlande naturen, utan kanske 

mest för ett par välplacerade caféer och glassbarer på lagom avstånd. 

 Restaurangutbudet är stort i Calpe – de ligger på rad efter stranden, och bortåt 

hamnen finns fler fiskrestauranger. Lyssna in tips om bra ställen – många har 

omstartat efter pandemien med ny personal.  

 Tuff-tuff-tåg – en trevlig liten tur till Calpe centrum. Här ser Du lite av det spanska 

småstadslivet med butiker, hantverk, barer, caféer och restauranger. 

 Ta bussen eller tåget till den gamla staden Altea, med den speciella spanska 

atmosfären i trånga gränder, gator som vindlar sig upp mot kyrkan på toppen. 

Kullerstensgator med mysiga små restauranger, caféer, boutiker och butiker. Väl värt 

en utflykt! Räkna med minst en ½-dag. 

 Förläng turen till Benidorm (tågförbindelse) och besök den stora turistorten från 

1960-talet. Skyskrapornas skyline ger dock inte en helt rättvis stadsbild. De båda 

strandpromenaderna Levante och Poniente, med den mellanliggande gamla 

kuperade stadskärnan har kvar sin speciella karaktär med ett intressant folkliv.  Kolla 

in detta över en kaffe eller ett glas vin. Shopping? Gata upp och gata ner. Heldag. 

 En lokal marknad inom gångavstånd från hotellen brukar anordnas 1-2 ggr/vecka. 

Calpe är ett av de mest besökta turistmålen på Costa Blanca-kusten sommartid – det påstås 

då vara fullbokat. Vi har tur som är här i maj, då finns det fortfarande gott om plats! 

 



 

OM PROGRAMMET – en ”vanlig” Sydendans-dag i Calpe 

 

 Danskvällar i nattclubs/barmiljö på Hotel Diamante, med öppna väggar mot 

poolområdet, om vädret tillåter. Styrdans, bugg o swing. 

 Dans varje kväll – till levande musik, enstaka tillfällen med DJ. Och vi har satsat på bra 

ljud – Kom og Dans har egna nya ljudanläggningar på plats. 

 One-Man-Rock-Band lirar låtar med drag - vissa kvällar. 

 Line Dance- och West Coast Swing har egna lokaler för sina dansare – se datum. 

 Flera danskurser genomförs parallellt för- och eftermiddag varje dag: olika former 

och nivåer – alla kurser på hotell Diamante. 

 Danscafé ordnas utvalda eftermiddagar på en bar/restaurant längs stranden. 

 Utflykter; gör egna eller boka, få tips och information via hotellet, hyr bil eller cykel, 

boka taxi etc. 

 Kom og Dans´ – informationsbord finns i entrén på hotell Diamante: uppdaterade 

veckoplaner, timplaner för dagen, anmälningslistor etc. 

 17 maj – Alla kan hänga med och fira med våra norska vänner, även i Calpe; orkester, 

tåg och egna flaggor, kaffe med dopp, tal och gemenskap. Svenska flaggor är tillåtna.  

 

 Och för många är det bästa av allt – att SOLA och SLÖA, BADA, PROMENERA, GOD 

MAT och DRYCK, UMGÅS – passa på att ladda Dina batterier! 

VIKTIG INFORMATION 

Det bör påpekas att Sydendans inte innebär paketresa, som Kom og Dans tidigare har haft 

till andra destinationer tillsammans med charterbolag. Vid Sydendansen bestämmer Du själv 

datum, boende och antal dagar, resp. bokar flygresorna separat, och blir därmed själv kund 

hos hotellet resp. flygoperatören.  

Kom og Dans vill också informera om att arrangemanget är ett samarbete mellan Kom og 

Dans och AR-Hotels. Blir arrangemanget fullbokat gäller tillträde endast för gäster som har 

bokat via Kom og Dans. Om det finns lediga platser kvällstid på danserna och kurserna dagtid 

kan man boka endags-biljett för € 50 i receptionen. Detta gäller även för t.ex. nordiska gäster 

som är bosatta i Calpe-området och vill besöka Sydendansen en eller flera dagar. 

Reseförsäkring 

Vi uppmanar alla deltagare att teckna eller kontrollera sitt reseförsäkringsskydd. 

Komplettera vid behov! De flesta försäkringsbolag har ett grundläggande reseskydd i 

hemförsäkringen, och erbjuder också ofta kompletterande tilläggsvillkor. 

Kreditkortsförsäkringen kan också gälla – kontrollera villkoren. Alternativt kan man teckna 

en separat reseförsäkring. Se även avbokningsreglerna nedan.  

(Kombinerade nationsflaggor, ”sillsallad”) 



 

Avbokning 

Avbokningsreglerna är strikta. AR-Hotels tillämpar 25 % avdrag från totalpriset vid 

avbokning. Om avbokningen görs 10 dagar eller mindre före ankomst, dras hela beloppet av. 

Detta kan vara ett starkt skäl att kolla och gardera med ett bra reseförsäkringsskydd. 

Ändringsavgift på € 10 kan tas ut vid ändringar av bokningen. Sena ändringar 30 dagar eller 

mindre före ankomst € 20. 

 

Obs! Förbehåll för tryckfel, ändringar från hotellets sida eller om Kom og Dans totalt 

avtalade antal rum överskrids. 

 

MER OM ATT BILDA TEAM 
TEAM kan ge billigare resa! Team som hjälper till med marknadsföringen får ett lägre pris för 

sin grupp. Hjälp till att sprida information om Sydendansen bland vänner och bekanta. Om 

Du vill ha material – maila mats.domvall@gmail.com. 

Utse en Teamledare som även samordnar och hjälper andra i Teamet med flyg-och 

hotellbokningarna. Anmäl Team, namn på ledare samt kontonummer 

till reiser@komogdans.no. Som Team får man SEK 1000 eller EUR 100 i återbäring för var 5:e 

betalande gäst + 1 Teamledare, dvs. 5+1, 10+1, 15+1 personer osv. Viktigt – alla som ska 

räknas in i Teamet måste ange Team-namn vid bokning. Obs – det är bara de som uppger 

teamnamnet vid hotellbokningen som räknas som teamdeltagare. Återbäringen utbetalas 

antingen efter slutbetalningen eller på plats i Spanien, och då i Euro-valuta. 

MER OM DANSKURSERNA  

I stort är dansupplägget på dagarna uppdelat i flera förmiddags- och eftermiddagskurser i 

flera olika dansformer. Schemat för dagen och veckan finns i Kom og Dans´ informationsbord 

i Hotel Diamante´s lobby. Vissa dagar är det också eftermiddagsdans på ett strandcafé i 

närheten. Kvällsdansen börjar mellan kl 20 – 21. Parallellt kan man dansa andra dansformer i 

sidosalar, med anknytning till danskurserna. 

Ändringar vissa dagar kan förekomma, pga. hotellets egna aktiviteter. En dag i veckan har vi 

begränsat kursutbud, då kan man t.ex. passa på att göra en utflykt. All praktisk information 

om detta finns på plats och uppdateras dagligen.  

Avslutningsvis citeras en av Kom og Dans återkommande instruktörer i West Coast Swing – 

den världskända dansaren, koreografen, instruktören, etc. Robert Royston från USA, ledare 

och hedersmedlem i många dansorganisationer, som dansar tillsammans med Mia Pastor. 

De samarbetar också med våra egna instruktörer. Robert säger (översatt): 

 

– ”Konceptet med flera olika dans- och musikstilar, pardans och specialdans parallellt, med 

levande orkestrar, allt på ett och samma arrangemang, är helt unik – hit vill jag komma så 

ofta det är möjligt”. Och Robert och Mia kommer tillbaka i maj 2023. 

 
… ooo 000 OOO 000 ooo … 
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