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OFERTA 
Koncept Panieński w Szkole Tańca „Astra” 

Termin:  

Miejsce: Szkoła Tańca Astra, al. Wyzwolenia 85, Szczecin, sala A 

 

 

Są takie momenty w życiu, kiedy trzeba zrobić coś wyjątkowego... 

  

Chcesz spędzić swój  panieński zupełnie inaczej niż wszyscy? A może zafundować taką 

imprezę swojej przyjaciółce? 

Te niezwykłe zajęcia dadzą Wam ogromną dawkę muzycznej energii i tanecznych 

umiejętności, które wykorzystacie tego pamiętnego dnia. 

Gorąca muzyka i szalony taniec... zapewniamy dobrą zabawę, która będzie świetnym 

rozpoczęciem tego zwariowanego panieńskiego. Po wyjściu od nas Wszystkie będziecie 

królować na parkiecie! 
 
PREZENTY OD SZKOŁY TAŃCA ASTRA: 

 lamka szampana dla uczestniczek od nas w prezencie! Abyście mogły wznieść toast i z 

radością świętować ten dzień! 

 Przy imprezach organizowanych dla 10 i więcej osób GRATIS karnet na 4 zajęcia dla 

Panny Młodej 

 

 

PAKIET BASIC 

 godzinne zajęcia w formie warsztatów tanecznych z wybranego stylu tańca: tańce 

latynoamerykańskie (salsa, cha-cha, rumba, jive) lub latino new concept lub latino 

adventure 

Cena: 500 zł (do 10 osób) powyżej 10 osób każda dodatkowa osoba 25 zł 

 

PAKIET PREMIUM 

 dwugodzinne zajęcia w formie warsztatów tanecznych z wybranego stylu tańca z 

zakresu tańców latynoamerykańskich (salsa, cha-cha, rumba, jive) lub latino new 

concept lub latino adventure 

 poczęstunek (owoce, ciastka,  słone przekąski) 

 możliwość własnej dekoracji 

Cena:  850 zł (do 10 osób) powyżej 10 osób każda dodatkowa osoba 40 zł 
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PAKIET PREMIUM+ 

 dwugodzinne zajęcia w formie warsztatów tanecznych z wybranego stylu tańca z 

zakresu tańców latynoamerykańskich (salsa, cha-cha, rumba, jive) lub latino new 

concept lub latino adventure 

 poczęstunek (owoce, ciastka,  słone przekąski) 

 poczęstunek bardziej wyrafinowany - catering w stylu finger food 

 możliwość własnej dekoracji 

Cena: do pakietu Premium doliczamy 35 zł/osoby dodatkowo 

 

 

MENU (do wyboru 5 rodzajów)do pakietu premium+ 

 grzanki z ajwarem, salami, oliwką i serem mozzarella,  

 grzanki z gruszką, lazurem, karmelizowanym orzechem włoskim,  

 roladki z naleśników z musztardowo-miodową pastą z kurczaka i kiełkami,. 

 ptysie z serkiem z łososiem,  

 pieczony burak z kozim serkiem, rukolą i orzechem włoskim,  

 mini mozzarella ze szpinakiem, wędzoną szynką, marynowaną dynią i czerwonym 
pieprzem,  

 tartaletki z kurkami, cebulą i natką,  

 tartaletki z boczkiem i serem, 

 ciasto marchewkowe z kremem,  

 

 

 

Opcje dodatkowo płatne: 

 sesja zdjęciowa- możliwość uwiecznienia wieczoru przez fotografa 
(15 zdjęć po podstawowej obróbce, pozowane i fotorelacja) dodatkowo płatne 200zł/h, 

dla max. 10 osób 

 profesjonalna nagrywka (clip) z choreografią z zajęć w Waszym wykonaniu 
(dodatkowo płatne 200zł/h, dla max. 10 osób) 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH WARSZTATÓW: 

LATINO NEW CONCEPT  

to zajęcia dla Pań zakochanych w amerykańskich filmach tańca scenicznego. Na zajęciach 

będziemy odkrywać sposoby na flirt i uwodzenie w tańcu. Jest to nie tylko fantastyczna 

metoda na odkrycie własnej kobiecości w stylu Burleska ale także na spędzenie w miłej 

atmosferze wolnego czasu.  

LATINO ADVENTURE 

Te zajęcia to połączenie gorących rytmów latynoamerykańskich z elementami tańca 

współczesnego, baletu czy jazzu. Dzięki ciekawym choreografiom zapomnisz o codziennych 

obowiązkach i aktywnie zrelaksujesz swoje ciało i duszę. To idealna forma wyrażania uczuć 

poprzez taniec, która sprawi że pokochasz kubańskie rytmy. 

mailto:biuro@astra.szczecin.pl
http://www.astra.szczecin.pl/
mailto:biuro@astra.szczecin.pl
http://www.astra.szczecin.pl/


 
 

 

GrupaAstra, Szkoła Tańca 

Siedziba Główna: Al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin 
Tel. 91 43 43 753, e-mail: biuro@astra.szczecin.pl 

NIP 852 10 25 633, REGON 810543819 
www.astra.szczecin.pl 

 

GrupaAstra, Szkoła Tańca 

Siedziba Główna: Al. Wyzwolenia 85, 71-411 Szczecin 
Tel. 91 43 43 753, e-mail: biuro@astra.szczecin.pl 

NIP 852 10 25 633, REGON 810543819 
www.astra.szczecin.pl 

 

TAŃCE LATYNOAMERYKAŃSKIE 

Nauka podstawowych kroków oraz żywiołowych układów choreograficznych tańców 

latynoamerykańskich: salsy, bachaty rumby, cha-chy, samby i jiva. Zajęcia są dla osób, które 

cenią sobie luz i dobrą zabawę! Te zajęcia to energetyczny relaks w rytmach latynoskiej 

muzyki, Żywiołowe ruchy i gorące rytmy to wszystko, co potrzebne do zastrzyku pozytywnej 

energii! 

 

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 

art.66§1 Kodeksu cywilnego. 
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