
 

Program 13. jesenske delavnice 2018: 

-Jutranja, opoldanska in večerna 

vadba 

-Zdravilni qigong  

-Wudang qigong 

-Chen taijiquan solo in v paru 

-Delavnica tuishou (potiskanje rok) 

-Taiji vaja z meči /s pahljačo  

-Potopisno predavanje 

-Kitajske družabne igre 

-Delavnice kitajskih vozlov 

-Izpopolnjevanje za nadaljevalce 

-skupina za popolne začetnike 

 

 

Okvirni urnik Jesenske delavnice 2018: 

7:30 – 9:00  Jutranja vaja: Skupna vaja in vaja po skupinah 

9:00 – 11:00  Zajtrk 

11:00 – 12:30  Opoldanska vaja – po skupinah 

12:30 – 16:30  Prosti čas za kosilo (in kopanje) in spremljev. program (29.9.) 

17:00 – 18:30  Večerna vaja - skupna vaja in vaja po skupinah 

18:30 – 20:30  Večerja 

20:30 – 22:00  Zaključni večer (29.9.) 

      V objemu sonca, morja in dobre družbe 

13. JESENSKA QIGONG  

in TAIJIQUAN DELAVNICA 

27. - 30. 9. 2018 (četrtek - nedelja)  Poreč, Istra 

 

太极拳  气功 

     1. možnost (3 nočitve): od 27. do 30.9.2018 (čet-ned) 

  2. možnost (2 nočitvi): od 28. do 30.9.2018 (pet-ned) 

  3. možnost (1 nočitev): od 29. do 30.9.2018 (sob-ned) 

 

Predhodna prijava za delavnico je obvezna na mail: info@taiji.si 

Opomba: Ob prijavi na mail napišite izbrani termin (od-do), vrsto 

apartmaja/sobe, ime in priimek ter telefonsko številko. 

Cenik in vse podrobnosti glede bivanja so na voljo na spletni strani 

www.taijiquan-qigong.si 

 

➢ Dodatnih 20 eur za udeležbo na celotni delavnici in plačilo 

celotnega zneska do 20.8.2018. 

➢ Posebno darilo za prvih 13 prijav po internetu s plačilom 

akontacije najkasneje do 20.8.2018. 

   

Dodatne info:  www.taijiquan-qigong.si  041/446-488    info@taiji.si 

http://www.taijiquan-qigong.si/
mailto:info@taiji.si


Draga prijateljica, dragi prijatelj! 

Ko je mimo poletna vročina in nas zemlja razveseljuje s svojimi bogatimi 

sadovi, je najlepši čas za prijetno druženje in skupno vadbo, za sprostitev 

in srečanje s prijatelji, ter seveda za poglabljanje starega znanja in 

pridobivanje novega. Vabimo te na 13. jesensko qigong in taijiquan 

delavnico, ki bo potekala od 27. do 30.9.2018 v Poreču, kjer bomo ob 

morju in pod borovci skupaj lovili zadnje sončne žarke in pozdravili jesen.  

Vadba poteka skupno in po skupinah. Delavnica poteka pod vodstvom 

mojstra Chen Shining-a. 

 

Cenik delavnice po osebi z nočitvami v apartmaju *** (EUR): 

Cena delavnice 

za osebo  

(vrsta apartmajev ***) 

27.-30.9.2018 

četrtek-nedelja 

(3 nočitve) 

28.-30.9.2018 

petek-nedelja 

(2 nočitvi) 

29.-30.9.2018 

sobota-nedelja 

(1 nočitev) 

App za 5-6 oseb, tip B  150 EUR 125 EUR 100 EUR 

App za 4 osebe, tip B  160 EUR 135 EUR 110 EUR 

App za 3 osebe, tip A 180 EUR 155 EUR 130 EUR 

App za 2 osebi, tip A 200 EUR 175 EUR 150 EUR 

App za 1 osebo, tip A 250 EUR 210 EUR 170 EUR 

App tip A (38m2): 1 spalnica, dnevni prostor z velikim kavčem, klima, balkon 

App tip B (47m2): 2 spalnici, dnevni prostor z velikim kavčem, klima, terasa 

Opombe:  

⚫ Cena vključuje turistično takso, prijavnino, posteljnino in brisače 

⚫ Ob prijavi poravnate akontacijo min. 50 eur na osebo. 

⚫ Vsi app imajo kopalnico s tušem; opremljeno kuhinjo z jedilnim priborom 

in posodo za kuhanje; grelnik vode za kavo in čaj; mikrovalovno pečico.  

⚫ Hišni ljubljenčki so dovoljeni z doplačilom osebno na recepciji. 

⚫ Ob prijavi obvezno sporočite s kom delite app, če še ne veste s kom tudi 

sporočite. 

 

Popusti: 

⚫ 10% ob prijavi in plačilu akontacije min. 50 eur na osebo do 20.8.2018. 

⚫ Še dodatnih 20 eur popusta za plačilo delavnice v celoti do 20.8.2018. 

⚫ Brezplačno za otroke do 7. leta, ki spijo pri starših.  

⚫ 50% za družinske spremljevalce, ki se ne udeležijo vadbe delavnice. 

Cena delavnice po osebi z nočitvami v HOTELU **** (EUR): 

Cena za osebo 

(hotelska soba ****) 

27.-30.9.2018 

četrtek-nedelja 

(3 nočitve) 

28.-30.9.2018 

petek-nedelja 

(2 nočitvi) 

29.-30.9.2018 

sobota-nedelja 

(1 nočitev) 

Dvoposteljna (1/2, PP) 260 EUR 215 EUR 170 EUR 

Enoposteljna (1/1, PP) 290 EUR 235 EUR 180 EUR 

⚫ Cena vključuje samopostrežni zajtrk in večerjo. 

⚫ Ob prijavi se plača akontacija min. 100 eur za vsako osebo. 

⚫ Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Popusti : 

⚫ 10% ob prijavi in plačilu akontacije min. 100 eur na osebo do 20.8.2018. 

⚫ Dodatni 20 eur popust za plačilo delavnice v celoti do 20.8.2018. 

⚫ Brezplačno za otroke do 7. leta, ki spijo pri starših.  

⚫ 40% za družinske spremljevalce, ki se ne udeležijo vadbe delavnice. 

 

Način plačila na TR (ob vsakem nakazilu sporočite na info@taiji.si): 

PREJEMNIK: Qigong združenje Slovenije, Prušnikova 32, Maribor 

IBAN: SI56 0451 5000 1368 984 (BIC-SWIFT: KBMASI2X) 

NAMEN: Poreč, 2018-sep 

SKLIC: SI00 27-9-2018 

 

Število app in hotelskih sob je omejeno. Zgornje cene veljajo do 

ponedeljka 10.9.2018 oziroma do zasedenosti.  

Po 10.9.2018 bodo cene višje. 

 

Ob prijavi plačate akontacijo, ki zagotavlja rezervacijo udeležbe na 

delavnici. Preostali del je treba plačati najkasneje do ponedeljka 17.9.2018.  

 

Možnost dogovora plačila z zamikom do 50% celotnega zneska po 

delavnici, najkasneje do 31.12.2018. 

Opombe: 

⚫ Predhodna prijava na delavnico je obvezna, 

⚫ Parkirnino (3 eur na dan) poravnate osebno na recepciji hotela. 

⚫ Možnost samopostrežne prehrane v bližnjem hotelu z doplačilom.  

⚫ Napotnico za delavnico in načrt poti prejmete 7 dni pred delavnico. 

mailto:info@taiji.si

