
Plesni vikend družabnih plesov v 

Rovinju, hotel Lone, 17. - 19. 

november 2017! 

Hotel Lone***** 

V ambientu urbane prefinjenosti hotel Lone nudi 

vrhunsko opremljene sobe in suite, ki so 

umeščene v prelepo okolje.  

Za proste trenutke med delavnicami vam bo na 

voljo terasa s prekrasnim razgledom, fitnes 

dvorana, tenis igrišča, wellness & spa 

center, ki se razprostira na 1.700 m2 in 

vsebuje notranji bazen, potopljene sobe, 

finske aroma savne, parne kopeli, relax cono, 

tretmaje za obraz in telo ter masaže. Hotel 

ima tudi več restavracij. 

Hotel Lone je edinstvena, estetska, elegantna 

izkušnja s petimi zvezdicami. 

Družabno plesna večera 

Petkov družabno plesni večer standardnih, 

latinskoameriških in swing plesov bo pravi uvod 

v s plesom prežet vikend ob morju. Pričakala vas 

bo pijača dobrodošlice, pokramljali boste s 

plesnimi prijatelji in zaplesali ob mehanski 

plesni glasbi v vrhunskem ambientu velike 

dvorane hotela Lone, ki vas bo zagotovo 

navdušila.  

Zaplesali bomo tudi v soboto zvečer, ko boste na 

živo plesno glasbo Dua Exclusive lahko že 

ponavljali naučene plesne koreografije s 

sobotnih plesnih delavnic in uživali ter se 

sprostili v soju sveč in svečano pripravljene 

klimatizirane velike plesne dvorane s pravim 

lesenim plesnim podijem.  

Plesne delavnice 

Zanimive, poučne in zabavne plesne delavnice 

bodo namenjene učenju novih koreografij, 

izboljšanju tehničnega vidika plesa ter vodstvu 

in sledenju.  

Zaradi boljše demonstracije in lažjega ter 

kvalitetnejšega učenja, jih bo vodil učiteljski 

par. Za vas bodo poskrbeli kar štirje plesni 

učitelji. Plesne delavnice bodo v soboto in 

nedeljo. 

Udeleženci boste razporejeni v različne skupine 

po težavnosti, tako da ste prisrčno vabljeni 

prav vsi - tisti z dolgoletnimi plesnimi 



izkušnjami in tisti, ki šele začenjate uživati v 

pozitivnih vidikih družabnega plesa. 

Latino styling vadba 

Nedeljsko jutro bo namenjeno plesalkam, saj 

bodo pričele z Latino styling vadbo. Plesna 

ura Latino styling vadbe bo temeljila na 

pridobivanju splošne in plesne koordinacije, 

spoznavanju osnovnih principov gibanja pri 

plesu ter odkrivanju lastne kreativnosti pri 

izvedbi enostavnih plesnih koreografij.  

Posebna pozornost bo namenjena tudi pravilni 

drži telesa, dihalnim vajam, gibljivosti 

posameznih delov telesa, sprostitvi telesa in 

duha ter nenazadnje plesni kondiciji, zabavi in 

druženju. Vse našteto vam bo še dodatno pomagalo 

pri osvajanju novih plesnih koreografij ter 

lepši izvedbi le-teh.  



 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

      

    

 

    


