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Destinacija:   Zdravilišče Radenci     

Namestitev:   Hotel Radin 

Veljavnost paketa:   do 30.03.2017 

Število noči:   1 

Tip sobe:   1 Enoposteljna soba Radin B/Hotel Izvir  

Število oseb:   1 

Tip storitve:   POLPENZION Z VEČERJO  

Prvi obrok na dan prihoda: VEČERJA 
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- 

kardiološki pregled in EKG 

- antropometrijske meritve (višina, telesna teža, BMI ali ITM-indeks telesne 

mase, obseg pasu, obseg bokov, ) 

- ultrazvočna preiskava srca ali obremenitveno testiranje na cikloergometru 

- ocena kardiovaskularne ogroženosti in navodila za dobro zdravje srca 

- 1x refleksna masaža stopal 

- 1 x radenska mineralna kopel 
 

SKUPAJ NASTANITEV IN ZDRAVSTVENA STORITEV:   238,12 EUR 

 

 

• Nastanitev z zajtrkom v izbrani sobi 

• Neomejeno kopanje v termalnem kompleksu 

• Uporaba savn za hotelske goste: vsak dan do 16:00 brezplačna 

(pon-čet od 12:00, pet-ned od 10:00); po 16:00 doplačilo za vstop 5,00 € po 

osebi. Na dan odhoda savna ni vključena 

• Uporabo kopalnega plašča 

• Jutranjo gimnastiko in aqua fitness (pon - sob)  

• Pitno kuro z radensko slatino v salonu mineralne vode 

• Celodnevno kopanje na dan odhoda 

• Razvedrilni program 
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POGOJI ODPOVEDI REZERVACIJE 

Rezervacijo lahko brezplačno prekličete najpozneje 7 dni pred prihodom. V primeru, da svoje rezervacije ne 

odpoveste pravočasno ali je sploh ne odpoveste, pa veljajo naslednji pogoji odpovedi:  

• Pri odpovedi od 1 do 7 dni pred prihodom zaračunamo 30% od vrednosti rezerviranega bivanja. 

• Pri odpovedi na dan prihoda ali če se v  izbranem objektu namestitve ne zglasite (ti. NO-SHOW), vam 

zaračunamo 80% od vrednosti rezerviranega aranžmaja. 

Odškodnine vam ne zaračunamo, če se v izbranem objektu ne morete zglasiti zaradi višje sile. 

 

ZAVAROVANJE ODPOVEDI REZERVACIJE 

Ker v življenju ne gre vedno tako, kot bi si želeli, posebej če gre za zaslužene počitnice, vsem gostom 

priporočamo, da sklenejo zavarovanje odpovedi potovanja. Če želite skleniti zavarovanje preprosto kliknite 

tukaj. 

 

PROGRAM ZVESTOBE 

Postanite član programa zvestobe Sava Hotels & Resorts Ambasador, zbirajte Kapljice* in si prislužite 

brezplačne nočitve kjerkoli v Sava Hotels & Resorts... 

Najbolj enostavno lahko postanete član tako, da izpolnite spletno pristopnico ali pa se obrnite na vašega 

svetovalca Aleksandra Mauko. 

(*) ne velja za bivanja, plačana prek posrednikov 

 

S prijaznimi pozdravi,           

Aleksandra Mauko - Zdravilišče Radenci 

Centralna rezervacijska služba Sava turizem d.d. 

telefon: +386 2 520 27 20, e-mail: info@zdravilisce-radenci.si  

 

     

 
 

 

 

 

 

http//www.sava-hotels-resorts.com 

Sava Turizem d.d.  

Zdravilišče Radenci,  

Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci, Slovenia, EU  


