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

4.-6. marec 2022

Za vas smo pripravili izredno ponudbo!
Aktivno preživljanje zgodnje pomladnih
dni v najlepšem mestu Istre, v Rovinju, v
najbolj ekskluzivnem hotelu, v času, ko se
narava prebuja.

Lone je popolnoma nov hotel, prvi v sku
pini dizajn hotelov na tem območju. Veli
častna oblika spominja na veliko ladjo
križarko, posebne pa so tudi vse sobe –
lepe, velike in svetle, z vso potrebno opre
mo. Na voljo so sobe s francoskim ali dvo
jnim ležiščem, dvoposteljni sobi lahko
dodajo otroško posteljico ali dodatno le
žišče.
Vsaka soba ima LCDtelevizor (dodatno
tudi s plačljivimi programi), sef, mini bar,
klimatsko napravo in internetni dostop.
Vse kopalnice imajo WC ter prho in kad.

Med dodatno ponudbo je treba omeniti
privlačen wellness center z notranjim
bazenom (brezplačen vstop, otrokom do
16 let vstop v fitnes in savne ni dovoljen),
z bogato ponudbo masaž in drugih razva
janj, kakor tudi restavracije, kjer strežejo
zajtrk , poskrbijo pa tudi za ponudbo v
času kosila. V hotelu je tudi več barov, v
katerih strežejo različne pijače in
prigrizke.

Od hotela Lone do starega mestnega jedra
Rovinja je približno 10 minut udobne hoje
po lepo urejeni poti ob morju. Na drugo
stran hotela se razprostira veliko zašči
teno območje polotoka Zlati rt z obsežni
mi gozdnatimi in parkovnimi površinami,
ki ponuja čudovite možnosti za rekrea
tiven tek ali kolesarjenje.

Plesna šola ART organizira že 25. Plesno
sprostilni vikend v Rovinju, v hotelu Lone,
in sicer od petka, 4.3.2022, do nedelje, 6. 3.
2022. Plesalo se bo dopoldne in popoldne,
po večerji pa se bomo znova predali
užitkom plesa ob prijetni plesni glasbi. Ker
imamo v naslovu tudi obljubo sprostitve,
lahko v prostem času med plesnimi
lekcijami izkoristite odličen spa in
wellness center s savnami, notranjim
bazenom in masažami. Za vse, ki jim
aktivnosti še ne bo dovolj, priporočamo
sprehod do starega mestnega jedra
Rovinja ali ob obali po gozdnati pokrajini
Zlatega rta.

Plesni vikend je namenjen tako plesnim
poznavalcem in plesalcem, ki ste se s
plesom šele srečali, saj bomo
organizirali delavnice treh težavnostnih
stopenj. Poudarek tokratnega plesnega
vikenda bo na slowfoksu, kjer se bomo
najprej posvetili estetiki gibanja,
tehniki, naučili pa se bomo tudi novo
koreografijo. Popoldanska delavnica bo
namenjena učenju sambe: nožna
tehnika, gibanje in kratka koreografija.
V nedeljo bomo vse ponovili.
Pridržujemo si pravico do spremembe
programa.

OKVIRNI PROGRAM:
Petek popoldne:
- 19.00 Srečanje udeležencev welcome drink
-Večerja
- 21.30 Plesni večer v veliki dvorani

Sobota dopoldne:
-Zajtrk
-Plesna delavnica

- 09.30 1. skupina
- 10.45 2. skupina
- 12.00 3. skupina
-Prosti čas za razvajanje v dvoje, športne
aktivnosti, savna

Sobota popoldne- Plesna delavnica

-Večerja
-21.00 Plesni večer

16.30 1. skupina
17.45 2. skupina
19.00 3. skupina

Nedelja dopoldne:
Zajtrk
- 09-30 Ponovitvena delavnica 1.skupina
-10.45 Ponovitvena delavnica 2.skupina
-12.00- Ponovitvena delavnica 3.skupina

1. CENIK (na osebo):
2 x nočitev LONE*****

158€

Cena vključuje:
 Nočitev v dvoposteljni sobi
(velja, če se prijavita dve osebi)
 bogat samopostrežen zajtrk in
večerja v hotelu Lone*****
 3 plesne delavnic po 75 minut,
- dva plesna večera
- pijača dobrodošlice
- najem 500 kvadratov velike dvorane
s parketom
- vse plesne delavnice bodo potekale v
veliki dvorani
- video posnetek koreografije z štetjem
ritma
2. CENIK (na osebo):
2 x nočitev LONE*****

135€

Cena vključuje:
 Nočitev v dvoposteljni sobi
(velja, če se prijavita dve osebi)
 bogat samopostrežen zajtrk in večerja v
Lone*****
-pijača dobrodošlice
Doplačilo:
Turistična taksa: 1€ na dan/osebo

Možna doplačila:
-Dodatni dan: 70 EUR/osebo
 Zavarovanje rizika odpovedi
(samo ob prijavi) 12,5 EUR/osebo
Prijave zbiramo do 21. februarja oz. do
zapolnitve prostih mest.
www.lonehotel.com
Plesna šola ART
www.plesniklubart.com
email: info@plesniklubart.com

