
 

 

 

 

 

 

 

 Cenník- platný od 1.1.2013 

Druh tanca Minutáž Cena   Popis 

Line dance bez výučby                 5  min. 72 € Moderné country z USA 

Line dance ukážka + výučba 25 min. 144 € Ukážka americkej kultúry 

ktorú si sami vyskúšate. 

Line dance len výučba 15- 20 min. 79 € Výučba amerických tancov. 

Štvorylka len výučba 15-20 min. 79 € Tradičná country veselica. 

Prehliadka dobového prádla 

19. storočie 

4 min. 72 € Čo ste mohli vidieť pod 

sukňami v 19.storočí. 

Prehliadka prádla v štýle 

Cabaret  

3 min. 72 € Kabaretné kostýmy a veselý 

tanec. 

Prehliadka spodného prádla 

Mouline Rouge 

4 min. 118 € Pikantná prehliadka dobovej 

bielizne. 

Prehliadka dobových 

kostýmov 19. storočie 

5 min. 54 € Móda minulého storočia. 

Twenties girls -kabaretný 

tanec  

3 min. 72 € Tanec s nádychom 20-tych 

rokov. 

Orientálny tanec  4 min. 72 €  Dance z Bollywoodu. 

Fire Dance s ohnivými 

vejármi* 

3 min. 118 € Mystický tanec sálajúci oheň. 

Fire show plná ohňa* 10 min. 192 € Ohnivé poi a vejáre. 

Mexický temperamentný 

tanec  

3 min. 72 € Farebný tanec s krásnymi 

sukňami. 

Kankán  3,5 min. 118 € Ideálny ako záver plesu. 

Samba – Karnevalový Hot 

Rio Dance 

4 min. 118 € Karnevalový, exotický, 

brazílsky tanec. 

Latino výučba 20 min. 79 € Cha-cha, salsa, merengue. 

ZUMBA show polhodinka 30 min. 72 € Fitness a latino hits a párty. 

*K vystúpeniu je nutná veľmi dobre vetraná miestnosť, nakoľko vystupujeme s ohňom! 



Zvýhodnené balíčky programu: 
 
Ceny nasledujúcich zvýhodnených balíčkov sú fixné alebo si môžete nakombinovať balíček podľa 

vlastného výberu  z  predloženého cenníka.  

 

Zvýhodnený balíček 1:     
Zumba polhodinka 

Mexický tanec 

Kankán  

Samba 

 

4 vstupy 

Cena: 348 € 

 

Zvýhodnený balíček 2: 
Samba 

Ohňová show* 

Orientálny tanec 

Kankán 

 

4 vstupy 

Cena: 474 € 

 

*K vystúpeniu je nutná veľmi dobre vetraná miestnosť, nakoľko vystupujeme s ohňom! 

Zvýhodnený balíček  „the best of“: 
Line dance + výučba Štvorylky 

Twenties girls kabaretný tanec 

Mexický temperamentný tanec 

Kankán 

 

4 vstupy 

Cena: 377 € 

 

Cena dopravy: 

Cena dopravy nie je zahnutá v cene programu. Za dopravu si účtujeme 0,25 € za 1km. Počet 

kilometrov udáva GPS navigácia, kde zadávame miesto vystúpenia a cestu späť do Liptovského 

Mikuláša. 

Pri objednaní 3 a viac vstupov, doprava v LM a okolí zdarma! 
 

Viac o nás na:  

www.cowgirls.estranky.sk;  http://www.youtube.com/watch?v=M7GIVrG40zg;  

0904 497 827;  banditasteam@gmail.com;  Facebook: Banditas  
 
 

 
FOTOGRAFIE: http://fotky.azet.sk/albumy.phtml?i9=34e401899753&user=5987953 

 

Ilustračné videá na YouTube: 

Line dance: http://www.youtube.com/watch?v=n0ZCIe1v9yg 

Mexický tanec:: http://www.youtube.com/watch?v=Nv6YmV3JSm8&feature=related 

Kankán: http://www.youtube.com/watch?v=gtk9VHyXtmU&feature=related 

PowerPointovú prezentáciu s videami a fotkami pošleme na vyžiadanie. 
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Samba HOT RIO DANCE 

 

 

Fire dance & show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Mexický temperamentný tanec 


