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STACIONARNO SKUPINSKO ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE 

STRUNJAN 

5. 3. – 12. 3. 2023 

(NOV TERMIN V SEZONI A) 

Društvo za fibromialgijo v marcu 2023 za svoje člane bolnike z redno plačano članarino 

organizira enotedensko skupinsko rehabilitacijo z delovnim nalogom ali s programom 

zdravilišča,v Strunjanu, od 5. 3. do 12. 3. 2023. 

PONUDBA VKLJUČUJE: 

Iz Strunjana se iskreno opravičujejo, ker nam trenutno še ne morejo posredovati točne 

ponudbe. Predvsem točnega zneska bivanja. Glede na ponudbo v letu 2022 naj bi bila cena v 

spomladanskem terminu za 35 % nižja od jesenske. Vsebinska ponudba hotela naj bi bila 

podobna jesenski (ogledate si jo lahko na spletni strani društva: https://drustvo-

fm.si/skupinsko-zdravilisko-zdravljenje/  Talaso Strunjan september 2022.  Celotno ponudbo 

zainteresiranim pošljemo naknadno. 

• namestitev je v dvoposteljnih sobah,  

• v ceno bo vštet polpenzion ali polni penzion (z doplačilom) z dnevno izbiro 

uravnotežene in zdrave hrane, 

• kopanje v hotelskih bazenih 

• animacije hotela in animacije posebej za Društvo za fibromialgijo 

• možnost obročnega plačila (potrebna bančna kartica za plačilo na obroke) 

 

PONUDBA ZA ČLANE, KI BODO KORISTILI NAPOTNICO ALI DEOVNI NALOG: 

A:      7 polpenzionov v dvoposteljni sobi: 

A1:    10 polpenzionov v dvoposteljni sobi: 

 

PONUDBA ZA ČLANE, KI NE BODO KORISTILI NAPOTNICE ALI DEOVNEGA NALOGA 

B:      7 polpenzionov v dvoposteljni sobi+ program: 

C:     7 polpenzionov v dvoposteljni sobi 

 (program zajema 5x delno masažo hrbta 15 min in 5x fango hrbta) 

 

POSEBNE PONUDBE: 

Sporočimo naknadno, ko nam bodo posredovali. 
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DOPLAČILO: 

Turistična taksa: 2,5€/dan na osebo (člani z EU invalidsko kartico ugodnosti so oproščeni 

plačila turistične takse – NUJNO povejte na recepciji, ko se prijavite. 

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE:   8. AVGUST 2022, do 12 ure 

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 11. 8. 2022.  

 

Ob potrjeni rezervaciji prejmete navodila do kdaj in kako dostaviti delovni nalog ali 

napotnico. 

OPOMBA: (preverite kdaj je vaš zdravnik na dopustu in v primeru, da bo konec 

avgusta ali v začetku septembra odsoten, si to uredite prej, da ne bo nevšečnosti 

pri izdaji napotnice).  

 

Ponudba bo izvedljiva v primeru zadostnega števila prijav 

 

Dodatne informacije na telefonu številka: 064 247 877  
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