
 Terme Radenci 

Namestitev  

• namestitev v ustrezno opremljeni dvoposteljni sobi glede na indikacijo s polnim penzionom ali polpenzionom, 
v primeru polpenziona je udeleženec upravičen do ene dodatne terapija po presoji zdravnika,  

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

Zdravstvene 
storitve 

V okviru 14 - dnevnega programa obnovitvene rehabilitacije bo izvajalec zagotavljal: 
- začetni in zaključni pregled 
- terapija: 12 x celotna ročna masaža (45 min) ali 7 x Hubbard (35 min), 
          12 x individualno razgibavanje 4 – sklepi (roke in noge) (20 min),  
          12 x protibolečinska stimulacija (20 min), 
   ali druga ustrezna terapija po dogovoru z zdravnikom posebne storitve:  
- v primeru, da so pri pacientu opažene indikacije za nadaljnjo obravnavo v specialističnih ambulantah je 
potrebno stanje navesti v odpustnem pismu zdravnika; 
 
V okviru do 17 - dnevnega programa obnovitvene rehabilitacije bo izvajalec zagotavljal: 

- začetni in zaključni pregled 
- terapija: 14 x celotna ročna masaža (45 min) ali 10 x Hubbard (35 min), 
          14 x individualno razgibavanje 4 – okončine (roke in noge) (20 min), 
             14 x protibolečinska stimulacija (20 min), 
   ali druga ustrezna terapija po dogovoru z zdravnikom  
 
 



Posebne storitve - neomejeno kopanje v bazenih s termalno vodo, po predhodnem dogovoru z zdravnikom;  
- brezplačno parkiranje v času koriščenja obnovitvene rehabilitacije; 
- brezplačen dostop do brezžične internetne povezave v avli hotela – wireless; 
- 1 x dnevno obisk fitnes centra, po posvetu z zdravnikom; 
- 1 x dnevno vstop v savno Zdravilišča, po predhodnem dogovoru z zdravnikom; 
- uporaba kopalnega plašča,  
- jutranja gimnastika in aqua fitnes (ponedeljek-sobota),  
- pitna kura z radensko slatino v salonu mineralne vode,  
- celodnevno kopanje na dan odhoda,  
- animacija po hotelskem tedenskem programu; 
- na dodatne terapije izvajalec nudi napotenim s strani naročnika 20 % popust na redne cene. 

 

Doplačila 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatno 

5,00 € na dan plača koristnik skupinske obnovitvene rehabilitacije neposredno na recepciji Term Radenci, pred 
pričetkom za vse dni predvidenega bivanja v enkratnem znesku.  
 
10,00 € na dan plača spremljevalec za polni penzion skupinske obnovitvene rehabilitacije neposredno na recepciji 
Term Radenci, pred pričetkom za vse dni predvidenega bivanja v enkratnem znesku.  
 
10,00 € na dan plača spremljevalec za polpenzion skupinske obnovitvene rehabilitacije neposredno na recepciji 
Term Radenci, pred pričetkom za vse dni predvidenega bivanja v enkratnem znesku.  
 
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 
800,00 od vrednosti rezerviranega bivanja. 
Odškodnine  se ne zaračuna, če se v izbranem objektu upravičenec oz. spremljevalec ne more zglasiti zaradi višje 
sile. 
 
 

 Kontakt za dodatne informacije : ksenija.potocnik@sava.si, 041/398 973 in 02/512 2160. 

mailto:ksenija.potocnik@sava.si


 
 


