
 
          

NEGOVALNI ODDELEK 
 

Ponudba velja od 01.01. do 30.06.2023 
 
 

 

 
1 x polpenzion 

 
1 x polni penzion 

HOTEL VITA **** 
negovalna dvoposteljna soba 

 
85 EUR 

 
100 EUR 

HOTEL VITA **** 
negovalna enoposteljna soba  

 
105 EUR 

 
120 EUR 

 

Turistična taksa in enkratna prijavnina nista vključeni. Doplačila po rednem ceniku 2023. 
Minimalno bivanje: 7 noči. 

 
 
Vključene storitve: 

- pol- ali polni penzion (streženi obroki na oddelku)  
- kopanje v termalnih bazenih v hotelu Vita (če dopušča zdravstveno stanje gosta) 
- brezplačen Wi-Fi dostop. 

 
 
Obvezna doplačila po oseb na dan v EUR: 

- zdravniški sprejem na oddelek 60,00    

- turistična taksa 2,50 

- enkratna prijavnina  2,00 

  

  

Doplačila po osebi na dan v EUR:   

- zdravstvena nega – delna  50,00     

- zdravstvena nega – 24 urna  
 Doplačilo za izolacijo znaša 50% na vrednost namestitve in nege 

70,00     

- zdravniška vizita 20,00 

- izredni, neurgentni zdravniški pregled oz. poseg na negovalnem oddelku 40,00 

- odpustno pismo 60,00 

- spremstvo na terapije 15,00     

- izposoja invalidskega vozička na dan 
-  

10,00 
 

ž     
- izolacija (obvezno doplačilo v primeru izolacije pacienta) 
 
 

60,00 
 

 
Naše strokovno zdravstveno osebje priporoča koriščenje naslednjih zdravstvenih storitev (cena 
programa ne vključuje zdravstvenih storitev in terapij, storitve je potrebno doplačati): 
individualne delovne terapije, trening dnevnih aktivnosti, učenje transferja, skupinske obravnave, šola 
hoje, šola stoje, šola ravnotežja in koordinacije, vaje v Hubbardovi kadi, individualne terapevtske vaje, 
razgibavanje na dinamičnih opornicah, dihalne vaje, vse vrste protibolečinskih elektroterapij, laser, UZ, 
magnetoterapije, sonoforeze, galvanske kopeli, mehanoterapije, hipobarične terapije, limfne drenaže, 
terapevtske masaže, obloge, termoterapije, krioterapije. 
 

     
 

 
Ponudba se nanaša na omejeno število sob in je informativna. Pridržujemo si pravico do ustavitve sprejema rezervacij, spremembe cen in vsebine 
programa brez predhodnega obvestila. Za dejanski izračun cene aranžmaja se obrnite na rezervacijsko službo. Akcije in popusti se ne seštevajo in 
jih ni mogoče kombinirati. Akontacija se ob odpovedi rezervacije ne vrača. Pridržujemo si pravico do prilagojenega poslovanja v času omejitvenih 
ukrepov. 


