
 
 

Vikend plesa in sprostitve 
v  Rovinju v hotelu ISTRA**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.-15. OKTOBER 2017 
 
 
 
 
 
  



Veseli nas, da se znova vračamo na eno izmed lepših lokacij za organizacijo 
plesnega vikenda. Za vas organiziramo že 18. Vikend plesa in sprostitve, ki bo 
tokrat potekal v Hotelu Istra**** od 13-15. oktobra 2017. Ta se nahaja na 
enem najlepših otokov v rovinjskem arhipelagu, na otoku Sv. Andrija, ki je od 
Rovinja oddaljen vsega deset minut vožnje z ladjico. Hotel in otok 
predstavljata čudovito oazo miru, ustvarjeno za oddih in relaksacijo.  
Moderni dizajn hotela je skladno vklopljen  v naravno okolje, čudovite 
prodnate  in kamnite plaže, ohranjeno kulturno dediščino v starem Dvorcu,  
spektakularen wellness center, kilometri urejenih sprehajalnih poti in 
popolna izoliranost od prometa pa so vse atributi, zaradi katerih je ta hotel 
res edinstven. 

Plesalo se bo dopoldne in popoldne, po 
večerji pa se bomo znova predali 
užitkom plesa ob prijetni plesni glasbi. 
Oba dneva bomo začeli aktivno, s pilates 
vadbo oz. styling za ženske. 
 
Ker imamo v naslovu tudi obljubo 
sprostitve, lahko v prostem času med 
plesnimi lekcijami izkoristite odličen 
spa in wellness center z notranjim                       

             bazenom in masažami.  Za vse, ki jim 
aktivnosti še ne bo dovolj, priporočamo 
izlet  z ladjico  do starega mestnega jedra 
Rovinja, lahko pa se prepustite sončnim 
žarkom in preprosto uživate na otoku. 

 
Plesni vikend je namenjen poznavalcem 
in plesalcem, ki ste se s plesom šele 
srečali, saj bomo organizirali delavnice 
dveh težavnostnih stopenj. Poudarek 
tokratnega plesnega vikenda bo na 
sambi ( ali jive) ter cha-cha-ju. 
(program bomo glede na potrebe še 
lahko spremenili), kjer se bomo najprej 
posvetili  estetiki gibanja telesa, naučili 
pa se bomo tudi novo koreografijo.  V 
nedeljo bomo vse ponovili. Dva ločena 
programa se bosta oblikovala, če bo 
zadosti prijav za dve skupini. 
 
 

 

 
 

 

 

 



OKVIRNI PROGRAM: 

 
Petek popoldne: 
- 19.00 Srečanje udeležencev in pijača  
dobrodošlice 
- Večerja  
-21.00 plesni večer  

 
Sobota dopoldne: 
Zajtrk 
- 10.00 Plesna delavnica 1 -1,5H 
-11.30 Plesna delavnica 2 - 1,5H 
- Prosti čas za razvajanje v dvoje, športne  
aktivnosti, savna 

 
Sobota popoldne: 
-16.30 Plesna delavnica 1- 1,5H 
-18.00 Plesna delavnica 2 -1,5H 
Večerja 
-21.00 plesni večer  
 

 
Nedelja dopoldne: 
Zajtrk 
-10.00 Ponovitvena delavnica 1- 1,5H 
-11.30 Ponovitvena delavnica 2- 1,5H 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Info in prijave: 
www.plesniklub-art.com ali 041244244 
 
Prijave sprejemamo do ned., 1.10.2017 na:  
www.plesniklub-art.com ali osebno na tečaju.  
 
Način plačila: osebno na tečaju ali preko nakazila do 1.10.2017. 
Podatke za nakazilo Turistični agenciji dobite naknadno po 
mailu, ko se prijavite. 

 
 
 

CENIK  na osebo( velja, če se prijavita dve 
osebi) 
 
Paket 1:  dvakrat nočitev: 139€ 
- pijača dobrodošlice 

  bogat samopostrežen zajtrk in večerja 
- neomejeno pijače v času trajanja večerje             
  ( rdeče in belo vino, pivo, voda, sokovi) 
 3 plesne delavnice po 90 minut ( dve 
težavnosti stopnji) 
 - dva  plesna večera z mehansko glasbo 
- najem cca 300 kvadratov velike dvorane 
- koriščenje notranjega in zunanjega bazena 
- ladijski prevoz v času bivanja 
- parkiranje na parkirišču “Lamananova” 
- darilce 
 
 
Paket 2: dvakrat nočitev: 110€ 
-pijača dobrodošlice 

  bogat samopostrežen zajtrk in večerja 
- neomejeno pijače v času trajanja večerje             
  ( rdeče in belo vino, pivo, voda, sokovi) 

 - koriščenje notranjega in zunanjega bazena 
- ladijski prevoz v času bivanja 
- parkiranje na parkirišču “Lamananova” 
 
 

Možna doplačila: 
  -Dodatni dan: 55,00 EUR/osebo 
 Zavarovanje rizika odpovedi 
(samo ob prijavi) 10 EUR/osebo 

(zavaruje se samo bivanje v hotelu po 
pogojih, ki jih določa agencija) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
(velja, če se prijavita dve osebi) 

 bogat samopostrežen zajtrk (LONE) in   
  večerja v hotelu EDEN- 30 metrov od 
  Loneta 
 jutranje prebujanje s pilatesom 
-pijača dobrodošlice 

 

http://www.plesniklub-art.com/
http://www.plesniklub-art.com/

