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STACIONARNO SKUPINSKO ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE V STRUNJANU
v letu 2021 od 13. 10. do 20. 10. 2021

Društvo za fibromialgijo v jesenskem obdobju 2021 za svoje člane bolnike z redno
plačano članarino organizira enotedensko skupinsko zdravljenje v Strunjanu, od
13. – 20. oktobra 2021.
Za rezervacijo najprej pokličite društveno koordinatorko za zdraviliško zdravljenje na
telefonsko številko: 070 807 453 (Teja Barle). Nato izpolnite PRIJAVNICO, ki je
objavljena na društveni spletni strani.
Prijavnico lahko pošljete:
po navadni pošti na naslov:
Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
ali
v skenirani obliki na e-naslov:
teja.barle@drustvo-fm.si

Rok za oddajo Prijavnice je do 19. maja 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest!
Prednost imajo bolniki z napotnicami za fibromialgijo ali sindromom kronične
utrujenosti in ki v letu 2021 še niso koristili zdraviliškega zdravljenja v organizaciji
Društva.

Napotnico, po potrditvi rezervacije, pošljete v zdravilišče od 13. do 21. maja 2021
na naslov:
Talaso Strunjan
dr. Dragica Kozina
Strunjan 148
6320 Portorož
Na napotnici naj bo napisana diagnoza fibromialgija ali sindrom kronične
utrujenosti. Prosite za stopnjo hitro. V kuverto priložite spremni dopis, da gre za
fizioterapijo v okviru Društva za fibromialgijo.

Bival/a bom v prostorih, ki jih organizira Društvo za fibromialgijo in so opredeljeni
spodaj.
Cena namestitve:
 Cena za polpenzion z bivanjem v dvoposteljni sobi je 378,00 € na osebo za 7 dni
 Polni penzion 462,00 €
 turistična taksa: 2,50 € / dan
 paket zanjo/zanj 29 € ( 20 -minutna masaža hrbta, 20 – minutna aroma kopel)
 Možno je plačilo:
o na štiri obroke (pogoj je BA plačilna kartica) in sicer: prvi obrok ob odhodu,
o plačilo s turističnimi boni (je možno do 350,00 € ( polpenzion)
o , razliko do polne cene se plača z gotovino ali s kartico),
o s kreditnimi karticami: Mastercard, Visa, Diners, Karanta
 Člani z EVROPSKO INVALIDSKO KARTICO, so oproščeni plačila turistične
takse.

Zdravilišče nudi Društvu 26 prostih mest. Omejitev je zaradi kapacitet fizioterapije.
Za dodatne namestitve, ki niso v organizaciji Društva, se obrnete na Talaso Strunjan
na telefonsko številko: 08 20 50 300.

V kolikor imate še kakšno vprašanje, lahko pokličete koordinatorko zdraviliškega
zdravljenja na telefonsko številko 070 807 453 (Teja Barle).
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