INVALIDSKO ŠPORTNO DRUŠTVO DIALIZNIH IN TRANSPLANTIRANIH
Štev.: 004/20
LJUBLJANA 20.02.2020.

MOJMIR - SAVUDRIJA
V društvu za leto 2020 organiziramo 7 ali 14 dnevno
rehabilitacijsko letovanje
v kompleksu Mojmir - SAVUDRIJA
Prva izmena od 18. Julija do 25. Julija 2020,
druga izmena od 25. Julija do 01. avgusta 2020,

rok za prijavo je do 04.03.2020.

Prijave in vse informacije Brane Tome 041 674 280
prosim da se čim prej prijavite.

Cena pol penziona na osebo ( zajtrk, večerja samopostrežni)


Za člane IŠD DiTra



1 Otrok od 0 do 11,99 let na pomožnem ležišču gratis ( če sta dve
odrasli osebi ), drugi otrok do 11,99 na pomožnem ležišču doplača
170€ za 7 dni
Otroci 0 do 11,99 let na postelji
POPUST
- 25%
12 do 99 let na pomožnem tretjem ležišču
POPUST
- 20%
Ena oseba sama v bungalovu DOPLAČILO + 50%
Možnost hišnega ljubljenčka PLAČILO na recepciji - 12,00€/dan
Uporaba športnih igrišč: tenis tereni, šola tenisa, mini golf, namizni
tenis in športi na vodi (najem sandolin in pedalin) - PLAČILO na
recepciji
Uporaba športnih rekvizitov - PLAČILO na recepciji
V primeru bolezni ( z potrdilom ) se vplačilo vrne v celoti
Zaradi drugih odpovedi se vrne 50% od celotne vrednosti
Turistične takse so oproščeni vsi udeleženci
Namestitev v kompleksu Moj mir SAVUDRIJA v bungalovih (hišica za
dve osebi ), v borovem gozdu, do morja cca 100m
zajtrk in večerja ( samopostrežni )













7 dni - 415€,

14 dni - 790€
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zunanji bazen z morsko vodo
borovci do plaže
plaža naravna in betonirana
jutranja telovadba
meritve krvnega tlaka
športne in družabne igre po želji v organizaciji gostov
športni ribolov iz obale
odbojka na pesku
streetball
brisače za tuširanje so v bungalovu, za plažo morate imeti svojo
posteljnina v bungalovu
toaletni papir v bungalovu
avtobusni prevoz v obe smeri. Za uro, kraj odhoda in ostalo bomo
prijavljene še obvestili.
kosilo na kmečkem turizmu ob povratku domov



Način plačila:
 plačilo bo potekalo v 4. zaporednih obrokih
 prvi obrok (30%) plačila ob prijavi drugi obrok konec marca, 3
obrok konec aprila in 4 obrok konec junija
 Plačilo preko » klika« ali s položnico.

Vsa ostala obvestila v vezi z letovanjem, bodo prijavljeni sproti
prejemali po e-pošti.
Prijave bomo sprejemali do zasedbe mest.




Odpoved zaradi zdravstvenih razlogov ali smrti (vračilo 100% vplačila)
Za odpoved do 15 junija (vračilo le 50% vplačila)

Brane Tome
GSM: 041 67 42 80
e-mail: info@sport-ditra.si
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