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Ponudba samoplačniške rehabilitacije  
za člane Društva psoriatikov Slovenije v letu 2014 

 
 

 

1) Terme 3000 – Bungalovi *** 

Polni penzion na osebo v dvoposteljni sobi     Cena na dan: 41,00 €  

Vključeno v ceno: namestitev s polnim penzionom v dvoposteljni sobi, neomejeno kopanje v bazenskem 

kompleksu Terme 3000, vstop v savno v hotelu Termal, animacijski program 

Obvezna doplačila:  Turistična taksa (1,01 €/noč) in prijavnina (1 €) 

 

Pol penzion na osebo v dvoposteljni sobi     Cena na dan: 35,00 €  

Vključeno v ceno: namestitev s polpenzionom v dvoposteljni sobi, neomejeno kopanje v bazenskem 

kompleksu Terme 3000, vstop v savno v hotelu Termal, animacijski program 

Obvezna doplačila:  Turistična taksa (1,01 €/noč) in prijavnina (1 €) 

Minimum bivanja: 3 dni 

 

2) Terme 3000 – Hotel Termal***** 

Polni penzion na osebo v dvoposteljni sobi     Cena na dan: 45,50 €  

Vključeno v ceno: polni penzion, neomejeno kopanje v bazenih hotela nastanitve, neomejeno kopanje v 

bazenskem kompleksu Terme 3000, celodnevno kopanje v bazenih hotela nastanitve na 

dan odhoda, uporaba kopalnega plašča (hoteli), neomejen vstop v svet savn in fitnes v 

izbranem hotelu, jutranja gimnastika in vodna aerobika.  

Obvezna doplačila:  Turistična taksa (1,01 €/noč) in prijavnina (1 €) 

Minimum bivanja: 3 dni 

 

Polnipenzion na osebo v dvoposteljni sobi     Cena na dan: 39,50 €  

Vključeno v ceno: polni penzion, neomejeno kopanje v bazenih hotela nastanitve, neomejeno kopanje v 

bazenskem kompleksu Terme 3000, celodnevno kopanje v bazenih hotela nastanitve na 

dan odhoda, uporaba kopalnega plašča (hoteli), neomejen vstop v svet savn in fitnes v 

izbranem hotelu, jutranja gimnastika in vodna aerobika.  

Obvezna doplačila:  Turistična taksa (1,01 €/noč) in prijavnina (1 €) 

Minimum bivanja: 3 dni 

 

 

 

 

3) Terme Lendava - Hotel  Lipa*** in  Apartmajsko naselje Lipov Gaj*** 

Polni penzion na osebo v dvoposteljni sobi     Cena na dan: 43,50 €  

Vključeno v ceno: nastanitev v dvoposteljni sobi s polnim penzionom, neomejeno kopanje v bazenih z 
edinstveno parafinsko termalno vodo, celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe 
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kopalnega plašča in brisač), ob ponedeljkih kozarec dobrodošlice s predstavitvijo term, 
nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00, uporaba kopalnega plašča, 2x tedensko živa 
plesna glasba (torek in petek), brezplačni parkirni prostor,  animacijski program, neomejen 
vstop v svet savn in neomejena uporaba interneta.  

Obvezna doplačila:  Turistična taksa (0,92 €/noč) in prijavnina (1 €) 

Minimum bivanja: 3 dni 

Pol penzion na osebo v dvoposteljni sobi     Cena na dan: 38,00 €  

Vključeno v ceno: nastanitev v dvoposteljni sobi s polpenzionom, neomejeno kopanje v bazenih z 
edinstveno parafinsko termalno vodo, celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe 
kopalnega plašča in brisač), ob ponedeljkih kozarec dobrodošlice s predstavitvijo term, 
nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00, uporaba kopalnega plašča, 2x tedensko živa 
plesna glasba (torek in petek), brezplačni parkirni prostor,  animacijski program, neomejen 
vstop v svet savn neomejena uporaba interneta. 

Obvezna doplačila:  Turistična taksa (0,92 €/noč) in prijavnina (1 €) 

Minimum bivanja: 3 dni 

 


