
Plesni vikend družabnih plesov
Hotel Istra Rovinj, 12. - 14. april 2019



Družabno plesna večera

V petek vas bo pričakala pijača 
dobrodošlice, pokramljali boste s 
plesnimi prijatelji in zaplesali ob 
zvokih mehanske plesne glasbe v 
prijetnem ambientu animacijske 
dvorane hotela Istra. Zaplesali 
bomo tudi v soboto zvečer, ko 
boste na živo plesno glasbo 

odličnega Dua Exclusive lahko že 
ponavljali naučene plesne 

koreografije iz plesnih delavnic in 
uživali v soju sveč ter romantičnem 

pogledu na morje. 

Rovinj 

Je hrvaško mesto na zahodni 
istrski obali, ki se lahko pohvali s 

številnimi naravnimi in 
zgodovinskimi znamenitostmi, 
ki na vsakem koraku pričajo o 

bogati zgodovini in lepotah mesta. 
Staro mestno jedro, razkošen gozd 
Zlatni rt, zaščiteni otoki in prelepa 
obala vas bodo zagotovo navdušili. 
Rovinj velja tudi za enega izmed 

najbolj romantičnih mest na svetu 
in je tretji najbolj sončen kraj na 

Jadranu.   

Hotel Istra****

Je moderni hotel s štirimi 
zvezdicami, ki se nahaja na enem 
izmed najlepših hrvaških otokov v 

rovinjskem arhipelagu, na Crvenem 
otoku in je od Rovinja oddaljen 

samo deset minut vožnje z ladjico. 
Moderni dizajn hotela je skladno 

umeščen v naravno okoljem, 
Wellness center, ki je zgrajen na 
temo mediterana in udobne sobe 

hotela pa nudijo popolno sprostitev 
med plesnimi delavnicami. Otok s 
hotelom predstavlja oazo miru.

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! Vesela sva, da sva se tudi tokrat 

udeležila vašega veličastnega plesnega 
dogodka. Posebno doživetje je, če se pridružiš 

temu posebnemu vzdušju, energiji, ki te 
prevzame, prijaznim ljudem in plesnemu 

entuziazmu. Hvala za neizmerno predanost, 
zavzetost in strokovnost. Vedno je lepo, ko se 
srečava s starimi in novimi plesnimi prijatelji.

Mira Hinič in Joško Kepic

Vse pohvale in čestitke za izvrstno izpeljan 
plesni vikend. V Rovinju smo bili ljudje iz 

različnih koncev Slovenije, različnih poklicev, 
zanimanj in sposobnosti. Združili ste nas v 
zabavno in homogeno skupino ljubiteljev 

plesa, vse ste nas obravnavali enakovredno, 
dali ste nam občutek, da smo dobrodošli. 

Bilo je res lepo in nepozabno.
Barbara in Peter Kokec

Mnenja udeležencev
Iskrene čestitke! Plesnega vikenda sva se 
udeležila prvič in pričakovala sem, da bo v 
redu, ampak da bo tako dobro pa si nisem 

mogla predstavljati. Vzdušje na delavnicah je 
bilo ves čas sproščeno, prijetno in zabavno. Iz 

srca hvala za tako odlično izpeljan plesni 
vikend, predvsem pa za vašo dobro voljo 

in pozitivno energijo.
Bojana Fekonja

Dragi naši Salserovci! Kot zmeraj, je bilo tudi 
tokrat zelo lepo. Pa ne samo zaradi plesnih 

korakov, ki ste nas jih naučili, temveč 
predvsem zaradi vzdušja, ki ga ustvarjate, 

zaradi dobre volje, vzpodbudnih besed, ki nam 
jih zmeraj namenite, zaradi občutka, da nas 

resnično spremljate in se z nami veselite 
plesnega uspeha, ki nam toliko pomeni.

Metka in Vili Vodušek 

Program vključuje
· dve nočitvi v dvoposteljni sobi 

hotela Istra****,
· polpenzion z bifejskim zajtrkom in večerjo,

· neomejeno porabo brezalkoholnih in 
alkoholnih pijač pri večerji,

· 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 Istra,

· 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,

· neomejen prevoz z ladjico.

Prijava in informacije
Prijava velja le ob izpolnjeni prijavnici in 

podpisani izjavi Obvestila po 13. členu splošne 
uredbe o varstvu podatkov, 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

149 € na osebo

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

· možnost dodatnih nočitev,
·  možnost pozne odjave,

·  ugodne nočitve za otroke,
·  20 % popust za usluge wellness 

spa centra

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