OKREVANJA ZA ČLANE DRUŠTVA ZA FIBROMIALGIJO
pomladi v terminu 2. – 9. april 2017 in
jeseni v terminu 12. – 19. november 2017
Program bivanja vključuje:
•
namestitev v dvoposteljni sobi hotela Zdravilišče Laško **** in sprejem s pijačo
dobrodošlice ob 17.00 uri v Zlati dvorani
•
7 x polpenzion (samopostrežni zajtrk, kosilo ali večerja)
•
neomejeno kopanje v Zdravilišču Laško in v Thermana Parku Laško
•
1x dnevno vstop v savna center hotela Zdravilišče Laško
•
1x dnevno vstop v fitnes center hotela Zdravilišče Laško
•
vsakodnevna skupinska telovadba s fizioterapevtom v telovadnici v Zdravilišču Laško
•
1 x delavnica ALI zdravstveno predavanje po dogovoru
•
brezplačno pitje termalne vode
˝Pitje Laške termalne vode pomaga pri razstrupljanju telesa, zmanjšuje zakisanost, deluje blago odvajalno
in izboljšuje medcelično komunikacijo organizma. Thermanina termalna voda deluje blagodejno na
ravnovesje med človekovimi duševnimi in telesnimi življenjskimi procesi.˝

•
•
•

jutranja telovadba v telovadnici, telovadba v vodi (po tedenskem programu)
20 % popust na samoplačniške izbrane wellness in fizioterapevtske storitve po posvetu z
zdravnikom specialistom v Zdravilišču Laško in v Thermana Parku Laško
program rekreacije, sprostitve in animacije.* (podroben program prejmete ob prihodu
v hotel) Vključeni so sprehodi, ogledi, telovadba, družabni večeri, glasba, …..
Hotel
Zdravilišče Laško * * * *
Doplačila / dan:

- turistična taksa
- polni penzion

7 dni / osebo
322,00

Dodatni dan / osebo
46,00

1,27 €
11 €

Ugodnosti:
- cena velja tudi za vse spremljevalce članov društva
- BREZ doplačila za enoposteljno sobo
- vsem članom društva in spremljevalcem, ki ne bivajo z udeleženci društva na
skupinski rehabilitaciji nudimo 30 % popust na dnevne vstopnice za kopanje in
savno.

Nudimo možnost plačila na 4. (min. 7 dni bivanja) oziroma več obrokov (več dni bivanja).
Prvi obrok se poravna po prejeti položnici 10 dni pred prihodom v hotel.
Ponudba velja izključno za navedeni termin in za skupino z minimalno 10 udeleženci.
Dobrodošli v družbi dobrega počutja.
FIZIOTERAPIJA NA OSNOVI DELOVNEGA NALOGA
Za terapijo v mesecu aprilu 2017 je potrebno delovni nalog poslati do konca novembra 2016 na
naslov: Thermana Laško, Vodja fizioterapije, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško. Obvezna priloga nalogu
je dopis z navedbo zakaj le-tega pošiljate, da ste član/ica DFM in navedba vaše telefonske številke.
Za opravljanje fizioterapije v mesecu novembru 2017, delovni nalog pošljite najkasneje do konca
meseca maja 2017.
FIZIOTERAPIJA NA OSNOVI FIZIATRIČNE NAPOTNICE
Če ste od osebnega zdravnika pridobili napotnico za pregled pri zdravniku fiziatru, se je potrebno
na pregled naročiti do konca meseca novembra (če želite fizioterapijo opravljati aprila 2017) in
do konca meseca maja (če želite fizioterapijo opravljati novembra 2017). Telefonska številka za
naročanje je 03 7345 128 ali pisno na naslov Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško,
s pripisom za Center medicine - sprejem ambulanta.

********************************************************************************************************

TERMINI PRIJAV ZA POMLADANSKO IN JESENSKO
STACIONARNO TERAPIJO 2017
Rok prijave za APRIL 2017
Rok prijave za NOVEMBER 2017

do konec novembra 2016
do konca maja 2017

Prijave sprejema izključno:
Ingeborg ČAS, Društvo za fibromialgijo
Tel.: 03 8977 400 ali e-pošta: inge.cas@telemach.net
Kdor ima elektronski naslov, naj ga prosim uporablja, ker je to najcenejši način
kontaktiranja, če se prijavljate telefonsko, uporabljajte gornjo stacionarno številko, ker
je vedno vključen ATO, ne pozabite pa navesti svoje številke.
Hvala za razumevanje!
Ingeborg Čas l.r.

