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Zadeva: SKUPINSKA REHABILITACIJA V DOLENJSKIH TOPLICAH
Približuje se naša enotedenska skupinska rehabilitacija »Sprostitveni potop vase« v
Dolenjskih Toplicah.
Sporočam vam, da so Terme Krka določile termin rehabilitacije za člane našega
društva, ki bo od 30. 8. do 6. 9. 2020 v Hotelu Kristal. Sporočam vam tudi, da so
nam omogočili ugodnost: vsak član v svoji sobi, brez doplačila!
Ponovno vas obveščam o programu, verjetno ste ga že založili, saj je minilo kar
nekaj časa od prejetega obvestila.
PROGRAM:
Poleg zdraviliškega zdravljenja, katerega imate določenega preko vaših delovnih
nalogov, vam Terme nudijo:
hidrogimnstiko, akva aerobiko, nordijsko hojo, vodene sprehode, nočno
kopanje ob petkih in sobotah do 23.ure, 1 x prost vstop v svet savn Oaza, 1 x
zdravstveno predavanje in neomejeno uporabo hotelskega fitnesa
10% popust na vse zdravstvene in velnes storitve v Termah Krka in novem hotelu
Balnea.
Nudijo tudi paket zanj/zanjo, ki obsega 20-minutno aroma biserno kopel in 20minutno masažo za ceno 25,00€. Za vse, ki bi se prijavili za paket, vas prosim, če bi
me kontaktirali vsaj teden dni pred odhodom, da rezerviram termine. (Marjana 031
307 148)
Možnost menjave kosilo - večerja!
Sobe bodo na voljo 30. avgusta od 13.00 ure dalje.
Dodatni animacijski program bom posredovala vsaj teden dni pred odhodom, da
vidimo, kakšno bo vreme in da se temu prilagodimo.
Predlagam, da bi namesto predavanja imeli izlet v vasico Obrh pri Podturnu v
imenitno destilarno in čokoladnico Berryshka.
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Vse, ki imate priznan status invalidnosti z odločbo Zavoda za zdravstveno
zavarovanje, opominjam, da si na vaši upravni enoti pridobite izkaznico, s katero ste
ob predložitvi oproščeni plačila turistične takse. V kolikor nimate izkaznice, lahko
invalidnost dokazujete tudi z odločbo.
Na dan 30. 8. 2020 se bomo dobili ob 17.00 uri v dvorani Fontana v hotelu Balnea,
da se spoznamo in se pogovorimo še o morebitnih problemih.
Štejem dneve (kot nekdaj fantje na služenju vojaškega roka) do takrat, ko se bomo
srečali! Do takrat pa vam pošiljam velik objem!
Fibrovci se ne damo!
Za vse informacije sem vam na voljo na tel. 031 307 148
Marjana Ahačič
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