
 

 

Oddih na oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno nego je prava rešitev za goste, ki v 
vsakdanjem življenju potrebujejo redno nego in pomoč. 

 

 24-urna ZDRAVSTVENA OSKRBA 
in namestitev na oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno nego  

hotela Zdravilišče Laško **** 
 

 

UGODNA PONUDBA NAMESTITVE S POLNIM PENZIONOM 

DECEMBRA 2015, JANUARJA IN FEBRUARJA 2016 
namesto 50,15 € samo 42,63 € 

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi. Vključuje polni penzion in 15% popust za imetnike Zlate kartice Thermana 
Cluba. Letna članarina je 40€, včlanite se lahko ob  prihodu v hotel. 
 
Program bivanja vključuje: 
• najmanj 14 dni namestitve s polnim penzionom na oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno  
 nego ali v hotelski sobi,  
• 24-urno prisotnost negovalnega osebja (za doplačilo delna/popolna pomoč pri 

izvajanju dnevnih aktivnostih), 
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov ali 1x tedensko kopanje v Hubbardovi kadi, 
• začetni pregled s svetovanjem o zdravljenju in posvet pri zdravniku specialistu (za doplačilo  
 vsak dan med tednom terapije po zdravnikovem nasvetu), 
• spremljanje na fizikalno terapijo,  
• vsak dan med tednom terapije po zdravnikovem nasvetu (doplačilo), 
• 10% popust na nego ali pomoč pri dnevnih aktivnostih, 
• dnevno vstop v fitnes center, 
• možnost dietne prehrane, 
• možnost prehrane v jedilnici na oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno nego ali postrežba  
 obrokov v sobi, kadar ima gost velike težave z gibanjem,  
• vsakodnevno vizito,  
• brezplačno pitje termalne vode (Termalna voda Laško pomaga pri razstrupljanju telesa, zmanjšuje 
zakisanost, deluje blago odvajalno in izboljšuje medcelično komunikacijo organizma. Thermanina termalna voda 
deluje blagodejno na ravnovesje med človekovimi duševnimi in telesnimi življenjskimi procesi.). 
 

Po pregledu pri zdravniku, na katerem se opredeli sposobnost samostojnega 
izvajanja dnevnih aktivnosti in vse vaše želje glede terapije, se določi cena doplačila 
zdravstvene nege in fizioterapevtskih storitev, na katere vam nudimo dodaten 10% 
popust. 
 
Doplačila na dan:  - turistična taksa …………………………………………………….… 1,27 € 
    - enoposteljna soba  ……………………………………………….. 10 € - 15 € 

- pomoč pri opravljanju dnevnih aktivnosti …………………...…… 27 € 
- delna nega pri izvajanju dnevnih aktivnosti …………………...… 40 €  
- celotna nega pri izvajanju dnevnih aktivnosti …………………… 60 € 
   

 

 
 
 
 



 

 

 
 
V Thermani Laško izvajamo nego na oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno nego. 
Namenjena je gostom, ki potrebujejo zdravstveno nego in pomoč pri vsakodnevnih 
aktivnostih pri okrevanju po poškodbah in operativnih posegih na gibalnem aparatu, ter 
gostom s funkcijsko prizadetostjo in revmatičnimi boleznimi gibalnega sistema. K nam 
prihajajo gostje na zdraviliško zdravljenje, nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, 
obnovitveno rehabilitacijo in zdraviliško oskrbo. Na oddelek sprejmemo tudi goste, ki so 
preboleli hujše bolezni in potrebujejo zdravstveno nego in pomoč pri vsakodnevnih 
aktivnostih, ter njihove spremljevalce. Kontinuirano 24-urno zdravstveno nego in oskrbo 
zagotavlja strokovno usposobljena ekipa diplomiranih medicinskih sester, zdravstvenih 
tehnikov in bolničarjev. Sobe so nadstandardno urejene, klimatizirane, opremljene z 
mehaniziranimi posteljami, prilagojenimi gibalno oviranim osebam. Vsaka posteljna enota 
je povezana s centralnim klicnim sistemom. Kopalnice v sobi so brez arhitektonskih ovir, 
opremljene in prilagojene invalidnim osebam. Gostje lahko koristijo jedilnico v hotelu 
skupaj z ostalimi gosti ali pa na oddelku, kjer osebje naroča dietne obroke, pomaga pri 
izbiri hrane in hranjenju. Kadar ima gost zelo velike težave z gibanjem in je nameščen v 
negovalni sobi, so obroki lahko postreženi v sobi. 
 
 
PREDNOSTI BIVANJA V NAŠEM HOTELU: 
 

-  skoraj osrednja lega v Sloveniji,  

 

- možnost kopanja kar v dveh termalnih kopališčih (kot gost hotela se lahko kopate 
v hotelu namestitve in neomejeno tudi v Termalnem centru novejšega hotela 
Thermana Park Laško, ki se nahaja samo 50 m od Zdravilišča Laško), 

 

-  prijazno hotelsko in medicinsko osebje v prijetnem okolju, 
 

-  pestra ponudba dodatne animacije,  
 

- velika možnost sprehodov in nezahtevnih pohodov (hribovita okolica Laškega 
nudi obilo možnosti za lažje ali zahtevnejše ter krajše ali daljše sprehode v neposredni 
bližini hotela ter za pohode različnih težavnostnih stopenj na bližnje hribe), 

 

- bližina mesta Celje (knežje mesto z zelo bogato zgodovino je od Laškega oddaljeno 
samo 11 km oziroma 10 minut vožnje z osebnim avtom ali javnim prevozom. 
Železniška postaja se nahaja samo 300 m od hotela, avtobusna pa stoji neposredno 
pred hotelom. Obe vozni liniji sta zelo dobri in redni). 

 

 
 

 
 

Obiščite in spoznajte nas.  
Dobrodošli v družbi dobrega počutja. 

  

                       


