Program Šole zdravega načina življenja za člane Društva diabetikov POSAVJE-BREŽICE
Talaso Strunjan, 15. 11. – 22. 11. 2020
Udeležencem programov nudimo:
 namestitev v dvoposteljnih sobah izbranega objekta
 7 polnih ali polpenzionov (diabetična prehrana, 2 malici)
 kopanje v notranjem (32° C) bazenu z ogrevano morsko vodo
 šola kuhanja (1 popoldan)
 vsakodnevni animacijski program
 vodeni sprehodi in tečaj nordijske hoje
 3 predavanja o zdravem načinu življenja
 avtobusni prevoz (v primeru, da skupina šteje najmanj 20 oseb)
Namestitev/storitev
Vile***
Hotel Svoboda****

7 polnih penzionov

7 pol penzionov

350,00 €
441,00 €

266,00 €
357,00 €

Navedene cene so društvene in nanje ni možno uveljavljati dodatnih popustov. Cene ne vključujejo turistične takse, ki znaša
2,50 EUR/osebo na dan. Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 12,00 EUR/dan v Vilah in 24,00 EUR/dan v Hotelu Svoboda.
Društvo bo k zgoraj navedeni ceni prispevalo predvidoma 50,00 EUR. Znesek bo dokončno potrjen, ko bo znano število
udeležencev.

Informacije in prijave: Prijave sprejemamo do 15. 10. 2020 na naslovu: Društvo diabetikov Posavje Brežice,
Trg Jožeta Toporišiča 2, 8250 Brežice, ob četrtkih od 9. do 11. ure in pri predstavnikih društva:
Antonu Vodišku (Krško) - 031 391 920,
Miri Mihev (Sevnica) – 040 767 402,
Darji Mandžuka (Brežice) – 040 895 682.
Odhod avtobusa bo iz naslednjih avtobusnih postaj:
Brežice ob 8.30, Krško ob 8.45 in Sevnica ob 9.15. Prihod v Strunjan bo predvidoma ob 12.30 uri.
Posebna ponudba za društva v času bivanja v Termah Krka:
PAKET ZANJO/ZANJ po posebni akcijski ceni 25,00 EUR na osebo. Paket vsebuje 20 minutno masažo hrbta in 20 min
aroma kopel in jo je potrebno rezervirati skupaj z namestitvijo, da bomo lahko zagotovili izvedbo v času vašega
bivanja. Redna cena paketa je 49 €.
Ponudbo pripravila: Nataša Novina, Terme Krka, d. o. o., Novi trg 1, 8000 Novo mesto
 031 366 380, natasa.novina@terme-krka.si , www.terme-krka.si

