
V objemu sonca, morja in dobre družbe  太极拳气功 

TRADICIONALNA 22. PRVOMAJSKA  

TAIJIQUAN IN QIGONG DELAVNICA 

Od 28. aprila do 1. maja 2023 (petek-ponedeljek), POREČ-HR 

 

Draga prijateljica, dragi prijatelj! 

  Kar tri leta je minilo od naše zadnje tradicionalne prvomajske taijiquan in qigong 

delavnice v Poreču (v Istri), ki smo jo do takrat neprekinjeno izvajali kar 21 let. Zato vas 

zdaj z največjim veseljem ponovno vabimo, da skupaj ustvarimo nove, vesele, radostne 

trenutke, ki vam bodo za vedno ostali v lepem, navdihujočem spominu in tako 

nadaljujemo s tradicijo, ki nas srčno povezuje. 

    Kot vedno je vadba na naših delavnicah prilagojena vsem in sem nam lahko 

pridružite tako začetniki kot tisti z dolgoletnimi izkušnjami. Delavnica je primerna za vse, 

ki obiskujete naše tečaje ali druge programe in tudi vse, ki bi se čisto na novo želeli 

pridružiti naši družbi in vaditi z nami. Program je sestavljen tako, da se boste na delavnici 

lahko naučili vajo in jo doma samostojno vadili. 

 

Cenik delavnice na osebo (vključuje polpenzion in program): 

Cena na osebo  

v dvoposteljni sobi 

hotela *** 

Od 28.4. do 1.5.2023  

3x polpenzion 

Pijača vključena v večerjo 

28.-30.4. ali 29.4.-1.5. 

2x polpenzion 

Pijača vključena v večerjo 

Cena (hotel in vadba) 410 eur 330 eur 

Cena za pred-prijave 

do 20. marca 2023 

340 eur 

(prihranite 70 eur) 

290 eur 

(prihranite 40 eur) 

 

Pred-prijava s popustom do 70 eur velja samo do pon. 20. marca 2023. 

 

- Plačilo v dveh obrokih. Prvi obrok znaša 200 eur na osebo do 22.3.2023. 

- Doplačilo za enoposteljno sobo: 10 €/dan (sobe so samo s pogledom na park) 

- Cena v dvoposteljni sobi za spremljeval-ca/ko, ki ne sodeluje na programu:  

 160€: 3xpolpenzion in 110€: 2xpolpenzion. Za otroke velja poseben popust. 

- Doplačilo za dvoposteljno sobo s pogledom na morje: 5 €/dan/oseba. 

Opombe:  

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

⚫ Ob prijavi napišite izbrani termin (od-do), ime in priimek ter telefonsko. 

⚫ Rezervacijo za hotel urejamo mi. Sporočite, če želite deliti sobo. 

⚫ Popust velja za prijavo do ponedeljka 20.3.2023, oziroma do zasedenosti mest. 

⚫ Avto lahko brezplačno parkirate pri hotelu. Prevoz si uredite sami. 

⚫ Hišni ljubljenčki niso dovoljeni v hotelu. 

⚫ Lokacijo in druga navodila za delavnico prejmete teden pred delavnico. 

 

V primeru odpovedi:  

•  po 23.3.2023 zadržimo polovični znesek delavnice,  

•  po 17.4.2023 zadržimo celotni znesek delavnice.  

•  Znesek se NE more spremeniti v dobropis za ostale naše dejavnosti. 

 

Urnik Prvomajske delavnice 2023: 

7:30 – 9:00 Jutranja vaja: Skupna vaja za vse udeležence in vaja v dveh skupinah 

11:30 – 13:00 Opoldanska vaja – v dveh skupinah:  

TAIJI QUAN (vodi Chen) in Zdravilni QIGONG MWD (vodi Tina) 

17:00 – 18:30 Večerna vaja – v dveh skupinah:  

TAIJI QUAN (vodi Chen) in Zdravilni QIGONG MWD (vodi Tina) 

Opomba: Zajtrk od 07:00 - 10:00 in večerja od 18:30 – 21:00. Samopostrežba. 

Vadba poteka ob morju. V primeru slabega vremena bosta urnik in program vadbe 

spremenjena. Prvi dan delavnice 28.4. se začne z večerno vajo. Zadnji dan delavnice 

1.5. se zaključi z jutranjo vajo. 

 

Prijava in dodatne info: www.taijiquan-qigong.si/porec   info@taiji.si 

 

Hitre info: 

041/446488     
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