
Plesni vikend družabnih plesov
Design hotel Lone Rovinj, 16.-18.11.2018



Družabno plesna večera

V petek vas bo pričakala pijača 
dobrodošlice, pokramljali boste s 
plesnimi prijatelji in zaplesali ob 
zvokih mehanske plesne glasbe v 

vrhunskem ambientu velike 
dvorane hotela Lone. Zaplesali 
bomo tudi v soboto zvečer, ko 
boste na živo plesno glasbo 

odličnega Dua Exclusive lahko že 
ponavljali naučene plesne 

koreografije in uživali v soju sveč 
ter svečano pripravljeni 

klimatizirani veliki plesni dvorani. 

Design hotel Lone*****

V ambientu urbane prefinjenosti 
design 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 vsebuje notranji 
bazen, potopljene sobe, finske 

aroma savne, parne kopeli, relax 
cono, tretmaje za obraz in telo ter 
masaže. Hotel Lone je edinstven. 

Hotel Eden****

Sredi sence stoletnih borovcev nudi 
hotel Eden razkošne elegantne 

sobe z razgledom na miren zaliv, 
oddaljen le nekaj minut hoje od 

starega mestnega jedra in le nekaj 
metrov do design hotela Lone. 

Popolnoma prenovljen wellness in 
spa obsega finsko in infrardečo 
savno, turško kopel, sobo za 

sprostitev. Leta 2017 so prav tako 
obnovili vse sobe v hotelu, ki sedaj 
nudijo še večje udobje bivanja in 

prijetne sprostitve.  

Plesne delavnice

Zanimive, poučne in zabavne 
plesne delavnice bodo namenjene 

učenju novih koreografij in 
izboljšanju tehničnega vidika plesa. 
Zaradi boljše demonstracije jih bo 
vodil učiteljski par, za vas pa bodo 

skrbeli kar štirje plesni učitelji. 
Udeleženci boste razporejeni v 

različne skupine po težavnosti, tako 
da ste prisrčno vabljeni prav vsi. 

Plesni vikend je namenjen plesnim 
navdušencem iz vseh plesnih šol 

širom Slovenije. 



Mnenja udeležencev
Spoštovani! Zahvala za krasni plesni vikend 
gre vam! Letos je bilo vse krasno, delavnice 
so bile res sproščujoče, koreografija izredno 
zanimiva in atraktivna, ne pretežka, učitelji 
odlični. Z veseljem prideva na vaše plesne 

vikende, kljub temu, da ne živiva v Mariboru 
in ne hodiva v vašo plesno šolo. Se vidimo 

na naslednjem plesnem vikendu! 
Brigita in Emil Troha

Zopet je za nami res čudovit plesni vikend. 
Najlepša hvala za vse lepe trenutke, prijetno 
druženje in za osvojitev nove koreografije. 

Zelo ceniva vaš trud in pozitivno energijo, ki 
nam jo podajate. Se že veseliva naslednjega 
srečanja. Vikend poln prijetnega druženja, 
zabave, plesa ter uživanja na soncu. Hvala 
plesna šola Salsero za res čarobno izpeljan 

plesni vikend! Berta in Ivan Stražišnik

Mnenja udeležencev

Spoštovani! V prijetnem, sproščujočem in 
prijaznem vzdušju na plesnem vikendu v 

Rovinju ste nas z veliko mero potrpežljivosti, 
s pridihom humorja naučili novih plesnih 

korakov za kar se vam iz srca zahvaljujeva. 
Imeli smo se čudovito, sedaj uživava v 

spominih in v pričakovanju novih 
plesnih vikendov v Rovinju. 

Nives in Bojan Klopčič

Velika zahvala gre vam za ves vaš trud, 
pozitivno energijo in vse kar ste naredili, da 
smo doživeli zelo lep plesni vikend. Hvala za 

vašo zagnanost in energijo. Od vseh sem slišal 
samo lepe besede, zato je razumljivo, da se 
redno udeležujejo plesnih vikendov, ter, da v 
to druženje pripeljejo tudi svoje prijatelje. 
Ostanite še naprej najboljša plesna šola. 

Danica Avsec in Dragan Radulović

Program vključuje
· dve nočitvi v dvoposteljni sobi hotela 

Lone***** ali hotela Eden****,
· polpenzion z bifejskim zajtrkom in večerjo,

· pijačo dobrodošlice na petkovem 
plesnem večeru,

· neomejen vstop v hotelski bazen 
in fitnes center,

· neomejen vstop v wellness & spa center,
· neomejeno koriščenje finskih in turških savn,

· uporabo velike animacijske 
dvorane hotela Lone,

· vodene plesne delavnice družabnih plesov 
v soboto in nedeljo,

· latino styling solo vadbo,
· plesna večera v petek (mehanska glasba) 

in soboto (živa glasba),
· brezplačno parkirišče,

· brezplačen WI-FI v sobah.

Prijava in informacije

Prijava velja le ob izpolnjeni prijavnici, 
ki jo dobite na tečajih plesne šole Salsero 

ali pa si jo natisnete s spletne strani: 
www.salsero.si.

Prijavnico lahko posredujete po elektronski 
pošti na: info@salsero.si ali po navadni pošti 
na naslov: Plesna šola Salsero, Prušnikova 

ulica 46, 2000 Maribor.

Za informacije smo vam na voljo na: 
info@salsero.si, 040 132 563, 040 430 760

Število prijav je omejeno, 
zato si čimprej zagotovite svoje mesto!

Veselimo se vašega cenjenega obiska in 
prijetnega druženja z vami!

Cena in ugodnosti
159 € na osebo (hotel Lone),
139 € na osebo (hotel Eden),

· plačilo na več obrokov,
· turistična taksa ni vključena, 

· možnost dodatnih nočitev,
·  možnost pozne odjave,

·  ugodne nočitve za otroke.

Doživite nepozabne trenutke, kjer se čas ustavi in skrbi zbledijo! 
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