
                 V objemu sonca, morja in dobre družbe 

 

JUBILEJNA 20. PRVOMAJSKA  

TAIJIQUAN IN QIGONG DELAVNICA 

od 27. aprila do 6. maja 2018, Poreč-HR 

太极拳  气功 

1. možnost (3 dni, 2 nočitvi): od 27. do 29. aprila 2018 

2. možnost (4 dni, 3 nočitve): od 29. april do 2. maja 2018 

3. možnost (5 dni, 4 nočitve): od 2. do 6. maja 2018 

4. možnost (6 dni, 5 nočitev): od 27. aprila do 2. maja 2018 

5. možnost (8dni, 7 nočitev): od 29. aprila do 6. maja 2018 

6. možnost (10 dni, 9 nočitev): od 27. aprila do 6. maja 2018 

 

Pet. 27.4. Sob. 28.4. Ned. 29.4. Pon. 30.4. Tor. 1.5. Sre. 2.5. Čet. 3.5. Pet. 4.5. Sob. 5.5. Ned. 6.5. 

1. možnost (3 dni, 2 nočitvi)        

  2. možnost (4 dni, 3 nočitve): 29.4 - 2.5.     

     3. možnost (5 dni, 4 nočitve): od 2. do 6. maja 

4. možnost (6 dni, 5 nočitev): od 27. aprila do 2. maja     

  5. možnost (8dni, 7 nočitev): od 29. aprila do 6. maja 

6. možnost (10 dni, 9 nočitev): od 27. aprila do 6. maja 2018 

 

             = PROGRAM in CENIK = 

Prvomajska taijiquan in qigong delavnica v Poreču je primerna za vse ljubitelje taijiquana 

in qigonga, tako za obiskovalce začetnih in nadaljevalnih tečajev, kakor tudi za popolne 

začetnike, ki ne obiskujejo rednih tečajev. Vadba poteka skupno in po skupinah. Delavnica 

poteka pod vodstvom mojstra Chen Shining-a. 

 

Za apartma velja 15% ter za hotel 10% popust  

za prijave in plačilo akontacije do 31.1.2018. 

 

Prvim 20 udeležencem, ki se bodo najkasneje do 

ponedeljka 31.1.2018 prijavili in plačali akontacijo, bomo 

podarili posebno darilo. 

 

Informacije: 

www.taijiquan-qigong.si 

 

Prijave za udeležbo: 

info@taiji.si 

 

Za hitre info: 

041/446-488 (Chen) 

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


Program 20. prvomajske taijiquan in qigong delavnice: 
• jutranja, dopoldanska in večerna vaja na obali, 

• taijiquan (Chen, Yang in Wudang slog) za začetnike in nadaljevalce, 

• vadba z mečem / pahljačo, 

• qigong vadba začetne in nadaljevalne stopnje, 

• delavnica tuishou-potiskanje rok, vaja v dvoje, 

• predavanja o taijiquanu in qigongu, 

• potopisno predavanje o Kitajski, 

• posebna skupina za popolne začetnike, ki ne obiskujejo rednih tečajev, 

• delavnica kitajske kuhinje, 

• delavnica kitajskih pismenk in rezani papir, 

• ogled kitajskega filma, 

• družabni popoldnevi in večeri (druženje na plaži, chi dance, družabne igre, …) 

 

 Okvirni urnik 20. prvomajske delavnice 2018: 

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

9:00 – 11:00 Zajtrk 

11:00 – 12:30 Opoldanska vaja – po skupinah za začetnike in nadaljevalce 

12:30 – 16:20 Kosilo in počitek (ali delavnica kitajske hrane) 

16:20 – 17:20 Predavanje ali delavnice 

17:30 – 19:00 Večerna vaja - skupna vaja in vaja po skupinah za začetnike in nadaljevalce 

19:00 – 21:00 Večerja 

21:00 – 22:00 Večerne aktivnosti v klubu 

 Opomba: Prvi dan delavnice 27.4. se začne z večerno vajo. Zadnji dan delavnice 6.5. se zaključi z jutranjo vajo. 

 

Cena udeležbe na delavnico na osebo z nočitvami v APARTMAJU***: 

(Apartmaji s tremi zvezdicami so sredi zelenja in le 80 metrov oddaljeni od morja - s pogledom na 

morsko stran. Vsak apartma je na sončni strani z balkonom/teraso brez strehe.) 

Vrsta 

apartmajev 

(cene v EUR) 

1. možnost 

27. - 29.4. 

3dni, 2noči 

2. možnost 

29.4. - 2.5. 

4dni, 3noči 

3. možnost 

2. - 6.5. 

5dni, 4noči 

4. možnost 

27.4. - 2.5. 

6dni, 5noči 

5. možnost 

29.4. - 6.5. 

8dni, 7noči 

6. možnost 

27.4. - 6.5. 

10dni, 9noči 

za 1 osebo, 23 m2 170 234 286 369 465 585 

za 2 osebi, 23 m2 136 186 230 287 361 447 

za 2 osebi, 31 m2 142 194 238 301 377 469 

za 3 osebe, 31 m2 128 175 218 268 338 416 

 

 Cena vključuje turistično takso, prijavnino, posteljnino, porabo el. toka in vode, pribor za kuhanje, 

jedilni pribor.  

 Vsi apartmaji so opremljeni s kuhinjo, kopalnico z WC, balkonom ali teraso ter s klimo(gretje) 

 V dnevnem prostoru je zložljiv kavč. App 31m2 ima spalnico (2 ločeni postelji), app 23m2 ima 

spalnico z eno posteljo. 

 V bližini so konzum market, pekarna in restavracije. 

 Hišni ljubljenčki so dovoljeni z doplačilom.  

 Ob prijavi se plača akontacija min. 50 eur na osebo. 

Popusti (popusti se ne seštevajo): 

 15% od redne cene za prijave in plačilo akontacije do 31.1.2018. 

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

 50% od redne cene za družinske spremljevalce, ki se ne udeležijo vadbe delavnice. 



 Cena udeležbe na delavnico na osebo z nočitvami v HOTELU 1**: 

 (150m do plaže, do centra Poreča je le nekaj minut hoje ob obali. V mirnem okolju sredi borovega 

  gozda. Tenis, športne vsebine, bazen z morsko vodo. Nagrajena restavracija. ) 

Hotelske sobe 

-polpenzion 

(cene v EUR) 

1. možnost 

27. - 29.4. 

3dni, 2noči 

2. možnost 

29.4. - 2.5. 

4dni, 3noči 

3. možnost 

2. - 6.5. 

5dni, 4noči 

4. možnost 

27.4. - 2.5. 

6dni, 5noči 

5. možnost 

29.4. - 6.5. 

8dni, 7noči 

6. možnost 

27.4. - 6.5. 

10dni, 9noči 

Enoposteljna 1/1 182 250 302 397 497 629 

Dvoposteljna 1/2 162 222 270 319 437 549 

 

  Cena delavnice na osebo z nočitvami v HOTELU 2***: 

  (100 m do plaže. Sredi zelenja. Bazeni, fitnes, wellness, do centra Poreča je le nekaj minut hoje) 

Hotelske sobe 

-polpenzion 

(cene v EUR) 

1. možnost 

27. - 29.4. 

3dni, 2noči 

2. možnost 

29.4. - 2.5. 

4dni, 3noči 

3. možnost 

2. - 6.5. 

5dni, 4noči 

4. možnost 

27.4. - 2.5. 

6dni, 5noči 

5. možnost 

29.4. - 6.5. 

8dni, 7noči 

6. možnost 

27.4. - 6.5. 

10dni, 9noči 

Enoposteljna 1/1 190 267 338 392 550 690 

Dvoposteljna 1/2 170 237 298 342 480 660 

 Zgornje cene za oba hotela vključujejo samopostrežni zajtrk in večerjo. 

 Ob prijavi se plača akontacija min. 100 eur na osebo. 

Popusti (popusti se ne seštevajo): 

 10% od redne cene za prijave in plačilo akontacije do 31.1.2018. 

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

 

Prijave sprejemamo do ponedeljka 

2.4.2018 oziroma do zasedenosti. 

Ob prijavi se plača akontacijo, ki 

zagotavlja rezervacijo udeležbe na 

delavnici. Preostali del je potrebno 

plačati do ponedeljka 16.4.2018.  

 

Zgornji cenik delavnice vključuje: 

 vse vadbe, predavanja, gradivo ter vse ostale aktivnosti 

 nočitev v apartmaju ali hotelu 

 kitajsko kosilo v okviru delavnic kitajske kuhinje 

 

Podatki za TR plačila : 

IBAN:  SI56-0417-3011-0199- 857  (BIC-SWIFT: KBMASI2X) 

Namen: Poreč, 2018maj;     Sklic: SI00 1-5-2018 

Prejemnik: CHEN SHI NING, Ljubljanska 20, 1351 Brezovica pri Ljubljani 

 

V primeru odpovedi udeležbe akontacije ne vračamo, 

po celotnem plačilu zneska pa zadržimo 30% (za 

app) oziroma 50% (za hotel) plačila. 

 Predhodna prijava za delavnico je obvezna na mail: 

info@taiji.si 

 Parkirnina se plača posebej pri recepciji hotela. 

 Priporočamo čimprejšnjo prijavo. Število mest na 

delavnici je namreč omejeno.  

 Napotnico za delavnico in opis poti vam 

posredujemo po celotnem plačilu. 


