SKUPINSKI TERMINI BIVANJA V TERMAH DOBRNA ZA ČLANE
DRUŠTVA ZA FIBROMIALGIJO
22.08. – 29.08.2021 / 10 GOSTOV z DELOVNIM NALOGOM
Hotel Vita ****
4 x enoposteljna soba
Hotel Vila Higiea **** 6 x enoposteljna soba, 6 x dvoposteljna soba

Delovni nalog pod HITRO se mora do 9.6.2021 po pošti poslati na:
TERME DOBRNA d.d., FIZIOTERAPIJA, DOBRNA 50, 3204 DOBRNA do 9. 6. 2021. Obvezno je potrebno k
delovnemu nalogu priložit pripis, da prihajate s skupino FIBROMIALGIJA in termin v katerem prihajate ter vašo
telefonsko številko.

26.09. – 03.10.2021 / 10 GOSTOV z DELOVNIM NALOGOM
Hotel Vita ****
5 x enoposteljna soba
Hotel Vila Higiea **** 5 x enoposteljna soba, 6 x dvoposteljna soba

Delovni nalog pod REDNO se mora do 10.6.2021 po pošti poslati na:
TERME DOBRNA d.d., FIZIOTERAPIJA, DOBRNA 50, 3204 DOBRNA do 10. 6. 2021. Obvezno je potrebno k
delovnemu nalogu priložit pripis, da prihajate s skupino FIBROMIALGIJA in termin v katerem prihajate ter vašo
telefonsko številko.

Predvidena jesenska termina bosta:
24.10. – 31.10.2021
28.11. – 04.12.2021

ZAKAJ V TERME DOBRNA?
-

-

-

Možnost koriščenja turističnih bonov na namestitev.
Možnost brezplačnega hitrega testiranja na COVID-19 (predhodna najava).
Dietna prehrana na podlagi predhodnega obvestila (razen hudih oblik diet).
Dodatna ponudba Wellness storitev (pedikura, manikura, masaže,…)
Podarimo vam 2 x vstop v svet savn v 7-ih dneh v kolikor bodo savne odprte in bodo omejitveni pogoji
to omogočali.
20% popust na prvi pregled v infektološki ambulanti primarija mag. Branka Šibanca, dr. med., spec.
infektologije (obvezna predhodna najava na telefon 080 22 15)

A

Program zdravljenja z DELOVNIM NALOGOM

Vključuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7 x polpenzion v izbranem hotelu,
individualne terapije na podlagi delovnega naloga (fizioterapija – na delovni nalog, ki jo izda osebni zdravnik),
možnost kopanja v bazenih z zdravilno termalno vodo v hotelu Vita,
uporaba kopalnega plašča v času bivanja,
2 x strokovno predavanje,
animacijske aktivnosti,
voden sprehod po zdraviliškem parku Term Dobrna,
brezplačen WiFi in parkirišče v bližini hotela.

Cena programa na osebo v EUR
Hotel VITA****
Hotel VILA HIGIEA****

7 x polpenzion
364 €
350 €

Cene so na osebo v dvoposteljni sobi v EUR. Cene vključujejo DDV. Turistična taksa in enkratna prijavnina v cene nista vključeni. Dodatni
popusti so izključeni.

* Zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi se določene storitve izvajajo v omejenem obsegu, v skladu z določili
pristojnih institucij in internimi pravili poslovanja izvajalca.

Doplačila dnevno na osebo:
o turistična taksa 2,50 € (ob predložitvi veljavne invalidske izkaznice ste plačila oproščeni)
o enkratna prijavnina 1,50 €
o enoposteljna soba 15 €
o polni penzion 12 €

OPIS PROGRAMA:
Za nastop bivanja po tem programu je potrebno do navedenega datuma poslati delovni nalog s primerno
stopnjo nujnosti kot zgoraj navedeno.
Na dan prihoda je sprejem ob 13.00 uri, kjer se predstavi dnevni program aktivnosti ob pijači dobrodošlice. Po
namestitvi v sobe sledi ob 15.00 uri sledi voden sprehod po termalnem kompleksu s predstavitvijo bogate
dediščine kraja. Po sprehodu se lahko predate užitkom kopanja v termalnih bazenih v 3. nadstropju hotela Vita.
Večerja sledi med 18.00 in 20.00 uro v Restavraciji Vita.
Drugi in vsak naslednji dan bivanja se prične z jutranjim razgibavanjem v Zdraviliškem parku, za kar imejte s
sabo udobna oblačila in športno obutev. Po zajtrku sledijo terapije na podlagi pripravljenega urnika.
V okviru bivanja se 2 x organizira popoldansko predavanje na temo zdravja (urnik se pripravi pred vašim
prihodom).
V okviru animacijskih aktivnosti se organizira vsakodnevno jutranje razgibavanje v Zdraviliškem parku. Po
razgibavanju sledi zajtrk ter terapije po pridobljenem urniku.
V popoldanskem času sledi organiziran sprehod v okolico Dobrne, vodena vadba po Trim stezi, balinanje in
rusko kegljanje v zdraviliškem parku, pohod po dolini mlinov do Kačjega gradu.
1 x v času bivanja bo organizirana večerna tombola ter 1 x tematska kreativna delavnica.
V kolikor bodo okoliščine dovoljevale, bo 2 x v tednu večerna živa glasba v Kavarni Vita.
NE SPREGLEJTE:
o
o
o
o

Recepcija je za vse goste v hotelu Vita
Sobe so na dan prihoda na voljo od 13:00 ure, na dan odhoda pa do 10:00 ure.
V hotelu Vila Higiea je na voljo hotelska zajtrkovalnica, kosilo oz. večerja se koristi v hotelu Vita.
S sabo imejte udobna oblačila in obutev za rekreativne aktivnosti.

POGOJI PLAČILA:
Avans v višini 100 Eur dva tedna pred prihodom. Razlika se poravna na recepciji hotela pred odhodom gostov. Možnost
koriščenja turističnih bonov v skladu s pogoji MGRT.
Koriščenje turističnih bonov je potrebno napovedati ob rezervaciji bivanja.
Obročno odplačevanje je možno z karticami MERCATOR PIKA, DINERS in KARANTA (obročno odplačilo se naredi na znesek
zmanjšan za vrednost avansa 100 Eur).

