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RELAKSASI UNIK ALA SALSA CUBA
Salsa merupakan tarian rakyat yang bisa ditarikan secara berpasangan, individual, ataupun
berkelompok, Kata salsa berasal dari bahasa Spanyol yang berarti saus.
Salsa adalah tarian yang enerjik dimana tarian dari Cuba ini bisa ditarikan mengelilingi seluruh lantai
dansa.
Dalam konteks berpasangan, pria berperan sebagai leader (pemimpin) dan wanita sebagai follower
(pengikut), yang mana seorang leader adalah pihak yang menentukan variasi-variasi gerakan dalam
menarikan tarian salsa. Sedangkan follower hanya mengikuti "signal" yang diberikan oleh leader melalui
gerakan tubuh dan tangan.
Salsa dance membantu anda merasa lebih seksi, kenapa bisa begitu ?
Berikut 8 alasannya :
Salsa dance membantu menurunkan berat badan.Berlatih salsa dance akan membakar banyak
kalori.
Gerakan maju mundur pada salsa dance melatih otot bagian bawah, seperti panggul dan paha,
berlatih salsa dance secara teratur dapat memperbaiki postur dan keseimbangan tubuh mu.
Gerakan salsa dance yang energik membentuk otot lengan serta mengencangkan bagian pantat,
bentuk tubuh yang kencang membuat mu merasa lebih seksi.
Menggunakan sepatu heels ketika salsa dancing, dapat mengencangkan otot betis sehingga kaki
mu terlihat ramping.
Menari salsa yang dilakukan berpasangan dapat menambah keintiman serta suasana romantis,
suasana inipun bisa membuat kamu merasa seksi.
Salsa dance dapat membuat lebih percaya diri, sering tampil di pertunjukan membuatmu lebih
termotivasi untuk menampilkan yang lebih baik lagi.
Ketika performance dengan pakaian seksi dan warna yang cerah akan menambah performa
tarian, hal ini bisa membuatmu merasa seksi.
Salsa dance dapat menghilangkan stress dan selalu berpikir positif, pikiran positif memancarkan
inner beauty , dan hal ini semakin membuat anda seksi di pandang …
Mudah sekali cara untuk ikutan cuban salsa ini :
Harga Rp. 99.000,- / orang untuk remaja dan dewasa ( get free member card + 2x
free trial latihan )
Periode : Setiap hari rabu saja pk. 19.30 WIB s/d selesai ( durasi sekitar 1,5 jam )
Lokasi : Surabaya.
(+) Harga sudah termasuk
tiket objek / atraksi

(-) Harga Tidak termasuk
tiket pesawat
guide
tips sopir / guide
hotel
antar jemput pada drop point

Informasi lain-lain
1.
2.
3.
4.
5.

Menggunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman
Membawa perlengkapan topi, kacamata, sweater / jaket, lotion sun screen dll ( di musim panas )
Membawa perlengkapan payung, jaket dll ( di musim hujan )
Harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
Membawa obat-obat pribadi yang di perlukan.

Informasi Penting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mohon untuk tepat waktu agar program dapat berjalan lancar
Sediakan uang pecahan kecil untuk memudahkan pembayaran.
Untuk keamanan Bagasi di anjurkan di kunci dan beroda.
Mohon diperhatian perbedaan waktu masing2 kota tujuan
Mohon di perhatikan barang bawaan yang ada sesuai kebutuhan.
Mohon mengikuti prosedur dari masing-masing hotel yang sudah ada.
Di harapkan untuk mengikuti aturan di masing-masing lokasi yang di kunjungi dengan tertib.
Contoh: tidak memakai pakaian dengan warna terlarang spt di pantai selatan dll
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