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 Za poletne ure zbiramo sprotne prijave/odjave na vadbo.  

 Pridržujemo si pravico do spremembe urnika.  

 Za izpeljavo vadbe potrebujemo 6 prijav.  

o V primeru, da vadbe ne bo, vas o tem obvestimo na sms ali elektronsko pošto (zato potrebujemo aktivno 

prijavo/odjavo). 

 

 Vadbo bomo vodili inštruktorji mešano, vezano na naše dopuste. Vsak inštruktor ima poleti svoj zanimiv pilates program. 

 Poletna pilates vadba je primerna za poznavalce pilates vadbe.  

 Za začetnike so v poletnem času na voljo individualne ure (na voljo akcijski mini paketi individualnega uvajanja v pilates 

vadbo). Z uvajalnimi tečaji v skupinah pričnemo spet v mesecu septembru. 

 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja 

6:50  Poletni pilates  Poletni pilates    
8:30 Poletni pilates  Poletni pilates     
9:00        

        
16:30  Poletni pilates      

        
17:45  Poletni pilates  Poletni pilates    

        
19:00 Nosečke srečke  Nosečke srečke     
19:45  Poletni pilates  Poletni pilates    
20:15 Poletni pilates  Poletni pilates     

http://www.tanergija.si/
mailto:info@tanergija.si


 
 
 
 
 
 
 

Urnik pilates vadba Tanergija®, Dunajska cesta 190, 1000 Ljubljana za mesec POLETJE 2018 

Od torka, 26. junija do četrtka, 30. avgusta 2018! 

www.tanergija.si   info@tanergija.si 040 833 228 

 

      

Posebna poletna ponudba: 

V poletnem času sta na voljo 2 poletni pilates odprti karti 

Kartama smo podaljšali veljavnost (trajanje) in na obe poleti odprti karti veljajo vsi vaši popusti, ki jih imate (popusti se  med seboj ne 
seštevajo, lahko pa vam vedno upoštevamo višji popust, do katerega ste upravičeni): 

 12 obiskov za  12 tednov (od 11. 6. do 30. 8. 2018) - 94,00 € - podarimo vam 8 tednov časovne veljavnosti. 
 18 obiskov za 12 tednov (od 11. 6. do 30. 8. 2018) - 134 € - podarimo vam 4 tedne časovne veljavnosti. 

o V poletnem času lahko kupite tudi katero koli karto z našega rednega cenika. 

Dodatni bonusi: 

 brezplačno parkiranje za stranke na organiziranem parkirišču 
 možnost prenosa obiskov na drugo osebo med 26. junijem in 30. avgustom 2018 

 

Novičke: 

 Predčasni vpisi v novo sezono bodo potekali med 23. avgustom in 1. septembrom 2018, ko bomo delili tudi zanimiva darilca. Zagotovite si mesto 

na želeni skupini ali lokaciji! 

 Letne akcijske karte na voljo že od 6. avgusta 2018 dalje. 

 V soboto, 1. septembra 2018, bomo organizirali BREZPLAČNI Tanergijin dan, kjer vam bomo predstavili vse naše vadbe, programe za novo 

sezono in še kakšno Tanergijino skrivnost za boljše počutje. :-) 

o Na ta dan bo Tanergija praznovala 10 let, Tanjino delo pa 16 let, Tanja pa še malo več. ;) 
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