
 
 

DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE  

  

 Dobrna, 02.12.2020 
  
 

 

TERMALNI ODDIH ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE  

V TERMAH DOBRNA 2021 
 

 

TERMIN: po dogovoru v letu 2021 (predlog 07.05. – 12.05.2021) 

ŠTEVILO OSEB: min. 20 oseb 

TIP SOB: enoposteljna soba, dvoposteljna soba (sobe s francoskim ležiščem 180x200 in sobe z 

možnostjo ločenega ležišča – omejeno število) 

 

BONUSI: 

o BREZ DOPLAČILA ZA ENOPOSTELJNO SOBO – ŠTEVILO SOB JE OMEJENO. 

o GRATIS bivanje za vsako 21. osebo v dvoposteljni sobi. 

o BREZPLAČEN PREVOZ od mesta dogovora do Term Dobrna in nazaj (pri min. št. oseb 20). 
 

 

Cena programa 5x  
polpenzion 

5x  
polni penzion 

7x 
polpenzion 

7x  
polni penzion 

HOTEL VITA**** 252 € 302 € 343 € 413 € 

HOTEL VILA HIGIEA**** 
prenovljena v juliju 2020 

242 € 292 € 329 € 399 € 

 *Cena je na osebo v EUR v dvoposteljni sobi. DDV je vključen v ceno. Dodatni popusti so izključeni. 
 

 

VKLJUČENE STORITVE: 

o polpenzion ali polni penzion (samopostrežni bife pri vseh obrokih) v izbranem 4* hotelu, 
o kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo v hotelu Vita, 
o najem kopalnega plašča v času bivanja, 
o 1 x zdravstvena storitev v medicinskem centru, 

- izbirate med: protibolečinska terapija z bioptronom  ali termo/crio obloga 

o 1x klasična masaža (15 min), 
o možnost aktivnega oddiha v naravi, 
o 1x voden sprehod skozi 200- letni zdraviliški park do izvira termalne vode  
      s predstavitvijo Term Dobrna, 
o telovadba v bazenu od ponedeljka do sobote*, 

o jutranja telovadba pod strokovnim vodstvom od ponedeljka do sobote*, 

o živa glasba vsak petek in soboto v Restavraciji & kavarni Vita*, 
o brezplačen Wi-Fi. 

 

 

DOPLAČILA dnevno na osebo v EUR:    

turistična taksa  2,50 € 

enkratna prijavnina  1,50 € 

samopostrežno kosilo/večerja (dodatno) 15,00 € 



 
*v času omejitvenih ukrepov zaradi COVID-19 si pridržujemo pravico do prilagojenega poslovanja. Storitve označene z * se 
zaradi omejitvenih ukrepov ne izvajajo oz. se izvajajo v omejeni obliki. 

 

NE SPREGLEJTE: 

ZAKLJUČNO DRUŽENJE V PRENOVLJENI VINSKI KLETI S 
ŠTAJERSKO POJEDINO IN SLADICO  
 

Rezervacijo je potrebno sporočiti najkasneje 1 teden  
pred predvidenim datumom prihoda.  
Min. št. oseb je 15. 

9,90 €/osebo  
(kot zamenjava za zadnjo  

penzionsko večerjo ali kosilo) 

16,90 €/osebo  
(kot dodaten obrok) 

 

     200- letni Zdraviliški park                Vinska klet Terme Dobrna (pod Hotelom Vila Higiea****)     
 
 
PRIPOROČAMO VAM POSEBNE UGODNOSTI SAMO ZA ČLANE DRUŠTVA*: 
o posvet pri zdravniku 10 min: 10,00 Eur   
o klasična masaža - dodatnih 15 min: 17,00 €   

*obvezna predhodna rezervacija termina 
 
 
 

BREZSKRBEN IN ZDRAV ODDIH V TERMAH DOBRNA 
 

Za brezskrben in zdrav oddih v Termah Dobrna skrbi strokovno 
zdravstveno osebje Medicinskega centra pod vodstvom 
infektologa prim. mag. Branko Šibanc, dr. med. 
 
 

Terme Dobrna smo ponosni lastnik mednarodne 
akreditacijske listine kakovosti in varnosti 
zdravstvene obravnave po standardih AACI  
(American Accreditation Commission International). 
 
 
 

NE PREZRITE: 
o Recepcija je v Hotelu Vita.  
o V hotelu Vila Higiea je hotelska zajtrkovalnica, kosilo oz. večerja se koristi v hotelu Vita. 
o Sobe so na dan prihoda na voljo od 13:00 ure, na dan odhoda pa do 10:00 ure. 
o 6 tednov pred prihodom je potrebno sporočiti prvo stanje zasedenih sob. 
o Imenski seznam gostov z razporeditvijo udeležencev dostavite najkasneje 2 tedna pred prihodom. 

Kasnejše spremembe so možne na podlagi dogovora in potrditve s strani Term Dobrna. 
 
 



 
POGOJI PLAČILA:  
Plačilo 15 dni po izstavljeni fakturi. V primeru, da bodo turistični boni v terminu vašega bivanja še 
veljavni po pogojih iz strani MGRT, se lahko storitev nočitev z zajtrkom poravna s turističnim bonom, 
razlika vseh doplačil pa na recepciji do dnevna odhoda (oz. po dogovoru z društvom). 

 
 

POGOJI ODPOVEDI: 
o Brezplačna odpoved rezervacije je možna 5 tednov pred prihodom. 
o V primeru kasnejše odpovedi se zaračuna strošek ene nočitve celotne rezervacije. 
o V primeru posamezne odpovedi zaradi višje sile (npr. zdravstveni razlogi) v roku 24 ur pred  

prihodom, se strošek odpovedi ne zaračuna – število posameznih odpovedi pa vpliva na št. gratis 
oseb oz. nočitev. 

 
 
OPCIJA VELJAVNOSTI PONUDBE:  
Za potrditev ponudbe, pogojev in terminov velja prejeta pisna potrditev (po elektronski ali klasični 
pošti) do najkasneje 04.01.2021. 
Po preteku veljavnosti opcije ponudbe ponudnik ne zagotavlja ponujenih pogojev, terminov in ostalih 
postavk, ki jih ponudba vključuje (potrebno je izvesti novo povpraševanje). 
 
 
S prijetnimi pozdravi iz Term Dobrna, 

Dobrna, 30.11.2021 
 
Bojana Pavše 
Referent prodaje, poslovni dogodki 
T: 031 378 002 
E: bojana.pavse@terme-dobrna.si           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani  www.eu-skladi.si 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
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