
17.-19.6.2022 SAARISTO-SAMBIC® - ÖRÖ 
 

Unelmaloma tanssien!  
Aava meri – uskomaton luonto kallioineen ja hiekkarantoineen – brasilialaisia tansseja – pyöräretki - hyvää 
ruokaa – saunan pehmeät löylyt – ystäviä – tasokkaat huoneet Kasarmihotellissa & tietysti kurssilaisten 
sambaesitys Örön saarella. Örö tarjoaa historiaa, mukulakiviteitä, koskemattomia rantoja ja luontopolkuja. 
Örö on yksi Suomen suosituimmista kansallispuistoista! 
Ajomatka Tuusulasta Kasnäsin lauttarannalle kestää noin 2h 45min. Lähtö perjantaina noin klo 10.30 
Kasnäsin lauttarannasta ja paluu sunnuntaina noin klo 18.00 lauttarantaan. 

 
Saaristo-Sambic® sisältää: 
- majoitus korkealuokkaisessa Kasarmihotellissa 

 (2-hengen huoneet/oma wc /suihku/jääkaappi) 
- 2 x aamiainen, 2 x lounas, 1 x päivällinen 

- rantasauna (pe ja la) 
- venekuljetukset (Kasnäs-Örö-Kasnäs, noin 1h/suunta) 
- Sambic® -tunnit (6h) ja rentoutukset (ohjaajana Taina Kanerva/Sambic Oy) 
- pyörät kurssin ajaksi sekä saaren kulttuuri/luonto -opastus 
- illanvietto ja sambat Kasarmihotellin terassialueella 

- Sambic Oy:n yhteyshenkilön koordinointipalvelut saarella 
 
Kurssin hinta: vain 415€ /henk. 
Kurssin järjestäjä: Sambic Oy 

Ilmoittautumiset viimeist. 10.4.2022. info@sambic.fi, p. 040 5355 526  
Ilmoittautuneille toimitetaan huhtikuun aikana maksutiedot ja kurssitiedote aikatauluineen. 

  
Edellisten kurssien osallistujien palautteita:  

• Hyvää mieltä ja energiaa, ihania retkiä, ystäviä, upeat ohjaukset ja lempeät hoidot  
• Ihanaa saaristomaisemaa, lepoa mielelle, rentoutushetkiä, kivoja tunteja ja iloista seuraa  
• Ihania muistoja, elämyksiä!  
• Iloista mieltä, liikunnan riemua, yhdessä oloa, omaa rauhaa, meriretkien ihanuutta  
• Iloa, voimaa, kuntoa, kulttuuria, kiva tavata mielenkiintoisia uusia ihmisiä  

 
Sambicin kesäkursseilla on ollut todella hauskaa ja osallistujat ovat olleet tyytyväisiä monipuoliseen 
kurssitarjontaan ja hyvään iloiseen yhteishenkeen! Kannattaa ilmoittautua pian sillä kurssi on 
mitoitettu 16 osallistujalle. Tervetuloa tähän ainutkertaiseen saaristomeren rytmikkääseen 
hyvänolon tapahtumaan! Sambic Oy on toteuttanut tanssileirejä vuodesta 2006 (Kirjaisissa, 
Nauvossa, Pensar Sydin saaressa, Nötössä, Jurmossa, Utössä, Kökarissa, Korppoossa sekä 
purjehduskurssin (Taalintehdas-Hanko-Tammisaari-Porkkala) ja sambapäivät Helsingin Regatassa 
sekä Suomenlinnassa (Viaporin Tuoppi -tapahtuma).  

 
Saaristo-Sambicin osallistujan "runo merelle" 
-Meri kiehtova ja salaperäinen, tuo mieleen kaipuun kaukaisen. 
Rannalla kävelen ja harteillani hulmuaa huivi sininen, lahja entisten aikojen- 
(Salme Määttä 16.7.2011) 
 
Tehdään yhdessä elämyksiä! 
 
Taina Kanerva 
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