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POPUSTI ZA ČLANE V LETU 2015
Uveljavljanje popustov:
Popuste za navedene storitve člani uveljavljajo na podlagi članske izkaznice Zveze delovnih
invalidov Slovenije (in plačane članarine za tekoče leto – kar dokazuje znamkica na hrbtni
strani članske izkaznice), katere podatki so identični podatkom predloženega osebnega
dokumenta.

Vodno mesto Atlantis, BTC Ljubljana
 30% popust na 2-urno, 4-urno in dnevno karto za Svet doživetij ali Termalni tempelj.
 Popust velja od ponedeljka do petka, do preklica.

Terme Topolšica
 12% popust na veljavne cene bazenskih storitev in savne.
 V času med 11.00 in 16.00 uro 20% popusta za 3-urno kopanje in savno.
 Popust velja glede na veljavni cenik bazenskih storitev. Za vsako prekoračitev časa

član plača polno ceno celodnevne vstopnice. Člani naj se na bazenski recepciji
izkažejo s člansko izkaznico in vstopijo v bazene po znižani ceni.

Thermana d.d. Laško (Zdravilišče Laško in Thermana Park Laško)
 10% popust za:
o









bazen,
o savna,
o wellness storitve,
o zdravstvene storitve.
30% popust na celodnevno vstopnico za kopališča hotela Zdravilišče Laško vse dni
v tednu. Popust velja tudi v času praznikov in počitnic.
20% popust na celodnevno vstopnico v Termalnem Centru hotela Thermana Park
Laško za vstope od ponedeljka do petka. Popust ne velja v času praznikov in
počitnic.
Člani lahko koristijo ugodnosti na podlagi predložitve veljavnega osebnega
dokumenta, kartice Thermana cluba in članske izkaznice ZDIS.
Člani ZDIS se o prvem prihodu v Thermano (prvem koriščenju ugodnosti)
identificirajo s člansko izkaznico ZDIS, na podlagi katere pridobijo kartico
Thermana cluba (Modra kartica je brezplačna, Zlata kartica z letno članarino).
o Popusti, ki veljajo s članstvom v Thermana clubu z Modro ali Zlato kartico se
izključujejo z gornjimi popusti. V tem primeru član zbira samo bonitetne
točke. Z izbrano člansko kartico Thermana cluba pa lahko uveljavlja članski
popust iz Thermana cluba za vse ostale storitve, ki niso tu navedene.
Popusti se ne seštevajo z ostalimi popusti, ki jih nudi ponudnik.
Programe in delovanje DI Mežiške doline sofinancira FIHO. Stališča DI Mežiške doline ne izražajo stališč FIHO.
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Terme 3000 Moravske Toplice
 20% popust na celodnevno kopanje v bazenskem kompleksu Terme 3000.
 10% popusta na storitve iz wellness in terapevtskega cenika.

Terme Lendava
 20% popusta na celodnevno kopanje v Termah Lendava.
 10% popusta na zdravstvene storitve in wellness storitve.

Zdravilišče Radenci
 20% popusta na celodnevno kopanje v Zdravilišču Radenci.
 10% popusta na wellness in zdravstvene storitve.

Hotel Park Bled
 10% popusta na celodnevno kopanje v kopališču Hotela Park.

Terme Banovci
 20% popusta na celodnevno kopanje, popoldansko kopanje ali 3 urno kopanj.
 10% popusta na wellness storitve.

Terme Ptuj


Termalni park Terme Ptuj
o
o
o



15% popusta na celodnevno vstopnico za kopanje in savne.
V ceno vstopnice je vključena uporaba bazenov, savn in toboganov
Termalnega parka, animacija po programu.
Notranji del Termalnega parka je odprt vsak dan od 8. do 22. ure, letno
kopališče pa bo odprto čez poletno sezono od 9. – 20 ure (predvidoma
27.4.-15.9.2015).

Grand Hotel Primus – bazeni Vespasianus
o
o
o

15% popusta na 4-urno vstopnico za bazene Vespasianus.
V ceno vstopnice za kopanje je vključena uporaba bazenov Vespasianus in
animacija po programu.
Bazeni Vespasianus so odprti vsak dan od 8. do 22 ure.

Programe in delovanje DI Mežiške doline sofinancira FIHO. Stališča DI Mežiške doline ne izražajo stališč FIHO.
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Terme Krka
 10 % popust na storitve namestitve, kopanja in zdravstvenega programa v:
o

Termah Dolenjske Toplice,
o Termah Šmarješke Toplice,
o Talaso Strunjan.
 Popusti veljajo na individualne cene storitev iz rednega cenika, popust ne velja za
programe in akcijske cene. Popuste je možno uveljavljati le z veljavno člansko
izkaznico ali drugim dokazilom o članstvu.

Terme Sončni park Vivat, Moravske Toplice
 15% popust bazenskih storitev.
 15% popust savne,
 20% popust bazenskih storitev + savne,
 20% popust wellness storitev,
 20% popust zdraviliškega centra.
 Popusti veljajo na individualne cene storitev iz rednega cenika. Popusti se med

seboj izključujejo. Popuste je možno uveljavljati le z veljavno člansko izkaznico.

Terme Rogaška
 10 % popust na bivanje na cene (glej prilogo*).
 Posebne cene za kopanje na bazenskem kompleksu Rogaška Riviera, aprila –

oktobra:
o dnevna karta: 8 EUR,
o 3 – urna karta – odrasli: 7 EUR.

Terme Dobrna
 Popusti veljajo do 23.12.2015
 BAZENI IN SAVNE

30 % popust – Kopeli v hotelu Vita in Zdraviliškem domu,
o 15 % popust- Sauna studio Tisa 3 urni zakup za 2 osebi,
o 20% popust – Kopanje vse dni v tednu in praznikih,
o 20 % popust – Vstop v Deželo savn vse dni v tednu in praznikih.
o Popusti veljajo na redne cene!
 FRIZERSKI SALON
o 30 % popust – Lifting efekt las*.
o *Ponudba velja od ponedeljka do petka, na redne cene.
o

Programe in delovanje DI Mežiške doline sofinancira FIHO. Stališča DI Mežiške doline ne izražajo stališč FIHO.
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 HIŠA NA TRAVNIKU

20 % popust – Klasična masaža (20 minut)**,
o 50 % popust – Aparatura limfna drenaža**,
o 25 % popust – Lifting obraza **.
o **Ponudba velja od ponedeljka do četrtka na redne cene.
 KAVARNA IN RESTAVRACIJA MAY
o 15% popusta na alacart ponudbo hrane v kavarni in restavraciji May.
o Velja vse dni v tednu in praznikih.
o

Programe in delovanje DI Mežiške doline sofinancira FIHO. Stališča DI Mežiške doline ne izražajo stališč FIHO.

