
 

 Dom paraplegikov Pacug 

Namestitev • namestitev v ustrezno opremljeni dvoposteljni sobi v hotelskem delu glede na indikacijo s polnim penzionom; 

• namestitev spremljevalca, v kolikor bo tako določeno v napotnici naročnika, ravno tako v dvoposteljni sobi; 
 

Zdravstvene 
storitve 

 
   V okviru 17 - dnevnega programa obnovitvene rehabilitacije bo izvajalec zagotavljal: 
 
- začetni in zaključni pregled 
- terapija: 14 x celotna ročna masaža  
                    14 x individualno razgibavanje 4 – okončine  
                           14 x protibolečinska stimulacija  
    ali druga ustrezna terapija po dogovoru z zdravnikom. 
 
 
 

Posebne 
storitve 

- v primeru, da so pri pacientu opažene indikacije za nadaljnjo obravnavo v spec.ambulantah je potrebno stanje navesti 
v odpustnem pismu zdravnika; 

- neomejeno kopanje v bazenu z morsko vodo, po predhodnem dogovoru z zdravnikom;  
- brezplačno parkiranje na varovanem parkirišču v času koriščenja obnovitvene rehabilitacije (garaža proti doplačilu  

2 eur/dan); 
- brezplačen dostop do brezžične internetne povezave – neomejen wi-fi po celem objektu 
- neomejen obisk savne (min.št. udeležencev- 6), po predhodnem dogovoru z zdravnikom; 
- animacija po hotelskem tedenskem programu, uporaba rekreacijske dvorane v primeru slabega vremena. vsako 

soboto živa glasba; 
- omogočeni prevozi s kombi vozilom na izlete (vsaj 1x na termin skupine); 
- na dodatne terapije izvajalec nudi napotenim s strani naročnika 20 % popust na redne cene. 
- frizerske, manikerske storitve v Domu, po predhodnem naročilu in plačilu; 
- dihalne in razgibalne vaje – skupinska rekreacija in animacija - hidro vadba; 



- vadba stoje in hoje; 
- brezplačno svetovanje in testiranje medicinskih pripomočkov (sedežne blazine, električni skuterji, invalidski vozički, 

rokavice za poganjanje…); 
- v času med 09.05. in 26.05.2022 ter 09.10. – 26.10.2022 (1. in 10. termin) bomo zagotavljali osnovno bolniško oskrbo; 
- predstavitve raznih atraktivnih športov, namenjenih gibalno oviranim osebam itd; 
- na pijačo v gostinskih prostorih Doma se članom nudi 10% popust. Plačilo računa se opravi ob koncu rehabilitacije v 

recepciji Doma; 
- v času med 09.05. in 26.05.2022 ( 1.termin) ter od 09.10. do 26.10.2022 ( 10.termin) bo ob kosilu vsakemu udeležencu 

brezplačno ponujen 1 dcl vina oz soka ter organiziram 1 izlet v času bivanja. 
- Gibalna terapija – Kineziologija; 
- PSIHOBONDING delavnice pod vodstvom usposobljenega kadra; 
- Enkrat na skupino terapija s psi- tačke pomagačke; 
- Brezplačna uporaba elektro kolesa v prostorih TICPortorož za naše goste po predhodni najavi; 
- Posebna cena za naše goste za ogled Lipice; 
- Izven sezone kopanja možna uporaba bazena v bližnjem Hotelu Salinera v Strunjanu v odvisnosti od njihovih kapacitet; 

 
 

Doplačila Upravičenec obnovitvene rehabilitacije lahko rezervacijo brezplačno prekliče direktno na tel. številki rezervacijskega centra 
031 348 841 najpozneje 7 dni pred prihodom. V primeru, da svoje rezervacije ne odpove pravočasno ali je sploh ne odpove, 
pa veljajo naslednji pogoji odpovedi: 

• Pri odpovedi od 1 do 7 dni pred prihodom se zaračuna 300,00 € od vrednosti rezerviranega bivanja. 
• Pri odpovedi na dan prihoda ali če se v  izbranem objektu namestitve ne zglasi („NO-SHOW“), se mu zaračuna 600,00 

od vrednosti rezerviranega bivanja. 

Odškodnine  se ne zaračuna, če se v izbranem objektu upravičenec oz. spremljevalec ne more zglasiti zaradi višje sile. 
 
Doplačilo za enoposteljno sobo 19,00 €/dan, glede na razpoložljivost, v glavni sezoni ni možno 
Doplačilo za parkiranje v garaži – 2,00 €/dan 
 



 
 
 


