
Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana 

E-pošta: komisija.zz@drustvo-fm.si; info@drustvo-fm.si 

Spletna stran: https://drustvo-fm.si 
Telefonska številka: 064 247 877 in 041 464 677 

 

Datum: 1. 2. 2022 

STACIONARNO ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE V STRUNJANU 

od 18. 9. do 25. 9. 2022 

Društvo za fibromialgijo v jesenskem obdobju 2022 za svoje člane bolnike z redno plačano 

članarino organizira enotedensko skupinsko rehabilitacijo z bivanjem v Vilah, Talaso Strunjan. 

PONUDBA VKLJUČUJE: 

 namestitev v dvoposteljni sobi, 

 polpenzion ali polni penzion z dnevno izbiro uravnotežene in zdrave hrane, 

 brezplačno kopanje v hotelskih bazenih, tudi na dan prihoda in odhoda, 

 nočno kopanje v petek in soboto, 

 1x vstop v savno (bolniki naj si pred vstopom v savno pridobijo mnenje zdravnika), 

 dnevno vsaj tri aktivnosti vodene telesne vadbe (hidrogimnastika, vodena aerobika, 

 kardiovadba pod strokovnim nadzorom, nordijska hoja ali vodeni sprehodi), 

 zdravstveno predavanje iz nabora vsebin na posamezni lokaciji, 

 dihalne vaje ali aktivnosti ob morju, zvočna kopel, 

 bogat animacijski program in organizacija izletov na željo društva, 

 10% popusta na vse zdravstvene storitve in storitve velnesa, 

 brezplačen dostop do interneta v sobi in skupnih hotelskih prostorih, 

 možnost obročnega plačila aranžmaja in unovčitve turističnih bonov. 

PONUDBA ZA ČLANE, KI BODO KORISTILI NAPOTNICO: 

A. 7 polpenzionov v dvoposteljni sobi:  553,00 € 

B. 7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi: 658,00 € 

PAKET ZA ČLANE, KI NE BODO KORISTILI NAPOTNICE: 

C. 7 polpenzionov v dvoposteljni sobi + program: 684,00 € 

D. 7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi + program: 789,00 € 

(C. in D.: program zajema 5x delno masažo hrbta 15 min in 5x fango hrbta) 

POSEBNA PONUDBA: 

E. PAKET ZANJO/ZANJ po posebni akcijski ceni 35,00 € na osebo (20 -minutna 

masaža hrbta in 20 – minutna aroma kopel) – obvezna prijava ob rezervaciji 

 

DOPLAČILO: turistična taksa: 2,50 € / dan na osebo (člani z EU invalidsko kartico so  

oproščeni plačila turistične takse – ob prihodu opozoriti na recepciji) 

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE: 10. februar 2022 

 na e-naslov: komisija.zz@drustvo-fm.si ali 

 po pošti na naslov: Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana 

 

Rezervacijo vam bomo potrdili do 15. februarja 2022. NAPOTNICO si urejate šele po 

potrjeni rezervaciji. 
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