Znak tri srca predstavlja licencirano znamko družbe Radenska Miral d.o.o.

Po zdravje k izvirom
mineralne vode

Pionir v rehabilitaciji in
preventivi srčno-žilnih
bolezni v Sloveniji
Zdravilišče Radenci je ugleden zdraviliški center za rehabilitacijo
srčno-žilnih bolnikov ter priznano diagnostično središče, kjer so
svoje zatočišče poleg srčnih bolnikov našli vsi, ki si želijo okrepiti
svoje zdravje ob programih aktivnega oddiha. Sodobni zdravstveni
in preventivni programi temeljijo na dolgoletni tradiciji učinkovitega
zdravljenja bolezni srca in ožilja, obolenj ledvic in sečnih poti,
revmatičnih in nevroloških obolenj ter bolezni presnove. Zdravilišče
Radenci med drugim razpolaga z najsodobnejšim 3D ultrazvočnim
aparatom za preiskave, ki omogoča do sedaj najpopolnejši
ultrazvočni vpogled v telo (srce, ožilje, trebuh, sklepi, mišice, ščitnica,
urologija, ginekologija ipd.).
• Mineralna voda z visoko vsebnostjo CO2 ugodno vpliva na človeški
organizem. Po svetu jo poznajo po treh srcih.
• Več kot 130-letna tradicija zdravljenja srčno-žilnih bolezni.
• Znamenita mineralna kopel napolni z energijo, pomaga pri
izboljševanju cirkulacije, zniževanju krvnega tlaka, stabilizaciji
srčnega utripa in ugodno vpliva na splošno počutje.
• Pitna kura mineralne vode iz najstarejšega zdravilnega vrelca
pomaga pri izboljšanju počutja, krepitvi imunskega sistema,
prispeva k normalizaciji krvnega tlaka in splošni sprostitvi.
• 24-urna skrb za zdraviliške goste.
• Kardiorehabilitacijski center z najsodobnejšo opremo.
• Več kot 250 sončnih dni na leto – blagodejna klima s priznanimi
zdravilnimi učinki.
V Zdravilišču Radenci z agotavljamo najvišjo stopnjo 
kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe po zahtevah
Mednarodnega a
 kreditacijskega standarda za zdravstvene
organizacije AACI.

Mineralna kopel s CO2
Medtem ko svet odkriva blagodejnost mehurčkov CO2 šele v zadnjih letih, smo
dobrodejne učinke naravne slatine v Radencih začeli spoznavati že davnega leta
1882. Mineralna voda iz vrelcev v Radencih je po vsebnosti naravno raztopljenega
ogljikovega dioksida ena najbogatejših vod na svetu. Odlična je tako pri
preventivi, kot kurativi. Uporabimo jo lahko v kopeli in za pitje.
V kopeli z naravno mineralno vodo s temperaturo od 30 do 33 stopinj Celzija telo
objame tisoče drobnih mehurčkov ogljikovega dioksida, ki je naravno raztopljen
v mineralni vodi. Mineralna kopel je blagodejna za zdravje, srce, kožo in splošno
počutje. Telesu pomaga pri hitrejši regeneraciji, okrepitvi odpornosti organizma
in izločanju odpadnih snovi, ki je zaradi dobre prekrvavljenosti veliko hitrejše.
Mineralne kopeli izboljšujejo tudi oslabelo prekrvavitev na okončinah pri
sladkornih bolnikih, medtem ko bolniki z aterosklerotičnimi žilami, ki imajo mrzle
noge in boleče krče, že po nekaj kopelih občutijo pomembno izboljšanje.

Mineralna kopel

Mineralna kopel z eteričnimi olji

ČAS TRAJANJA

Blagodejnost naravne mineralne kopeli obogatijo različna eterična
olja s svojimi aromatičnimi učinki.

Zeliščna kopel

CENA

20 min

25,00 €

20 min

26,00 €

20 min

27,00 €

Kopel v naravni mineralni vodi z dodanimi zelišči, ki s svojimi učinkovinami poskrbijo za globoko
sprostitev telesa in duha, pomagajo odpirati dihalne poti, pospešujejo metabolizem, izboljšajo
prekrvavitev telesa in blagodejno vplivajo na dobro počutje.

Mineralna kopel s CO2 iz Radencev ugodno vpliva na človeški
organizem in pomaga:

• pri povečanju pretoka skozi kožne kapilare ter s tem vpliva na boljšo
prekrvavitev telesa,
• uravnavati krvni tlak in zniževati srčno frekvenco,
• izboljšati odvajanje vode,
• pri pospeševanju celjenja ran ter deluje protivnetno,
• pri detoksikaciji in revitalizacija telesa,
Kopel pripomore k zmanjševanju občutljivost na mraz in povečevanju dražljajev
na toploto, ima pozitiven vpliv na pomlajevalne procese v telesu in koži, ter
krepitev spolne moči. Izboljšuje splošno počutje.

Indikacije za mineralne kopeli s CO2
Bolezni srca in ožilja: arterijska hipertenzija, stabilna angina pektoris, stanje
po prebolelem srčnem infarktu, stanje po operacijah na srcu in žilju, motnje
periferne arterijske in venske cirkulacije. Uporabljajo se pri blagi arterijski
hipertenziji, bolezni koronarnih žil, perifernih arterijskih obtočnih motnjah,
bolezni drobnega žilja, boleznih drobnih živcev pri sladkorni bolezni, motnjah
venskega obtoka, ulkusih in vegetativnih motnjah.

»Najdragocenejša naravna danost Radencev, vsem znana mineralna voda,
je odlična tako za preventivo kot kurativo. Uporabimo jo lahko v kopelih in
za pitje. Kopel iz mineralne vode z neštetimi mehurčki, ki pronicajo skozi
kožo, pomaga pri širjenju žil in mehčanju žilne stene. Že po 15- do 20-minutni kopeli se tako uravnava tlak ter izboljša počutje. Najbolje je, če kopel
dopolnite s pitno kuro in si v času bivanja v Zdravilišču Radenci vsaj trikrat
na dan, pet dni zapored, privoščite kozarec mineralne vode neposredno iz
vrelca.«
Dr. Andrej Vugrinec, specialist kardiologije, vaskularne in interne medicine

Pitna kura mineralne vode
Naravna mineralna voda, ki jo uporabljamo za pitno kuro v Zdravilišču Radenci,
izvira iz najstarejšega vrelca v Radencih. Ponaša se z visoko vsebnostjo rudnin,
ki so v vodi vsebovane v takem razmerju, da jih telo zlahka absorbira in s pridom
izkoristi.
Pitna kura z mineralno vodo neposredno iz izvira je edinstven način za ohranitev
in okrepitev zdravja. Priporoča se en kozarec 3-krat na dan za pomoč pri
razstrupljanju in regeneraciji, večjo energetsko moč in odpornost, boljšo vitalnost
telesa in vseh njegovih funkcij:
•
•
•
•
•
•

zelo ugodno vpliva na delovanje človeškega organizma,
spodbuja in pospešuje prebavo,
izboljšuje hidracijo in s tem regeneracijo telesa,
pozitivno vpliva na razstrupljanje,
pomaga umirjati razdražen želodec in zmanjševanju želodčne kisline,
pomaga zavirati rast bakterij in s tem spodbuja celjenje ran ter pomaga pri
zdravljenju kroničnih okužb,
• pomaga pri pospeševanju izločanje vode, izboljševanju delovanja ledvic in
zmanjševanju možnosti nastanka ledvičnih kamnov,
• ugodno vpliva na krepitev telesa in njegovo odpornost.

Indikacije za pitje mineralne vode: obolenje ledvic in sečnih poti,
bolezni presnove.
Mineralna voda pomaga pri stabilizaciji krvnega tlaka, pospeševanju prebave,
nevtralizaciji odvečne želodčne kisline, zniževanju sečne kisline, povečevanju
odvajanja vode, zmanjševanju možnosti nastanka ledvičnih kamnov, delni
alkalizaciji krvi in urina, urejanju neravnovesja mineralov v krvi in splošno poživlja
telo in počutje.

Pregledi in medicinske storitve
Z namenom preventive in zgodnjega odkrivanja bolezni je Zdravilišče Radenci
usposobljeno in opremljeno za neinvazivno diagnostiko srčno – žilnih obolenj.
Tako izvajamo ehokardiografijo, ultrazvočne preiskave perifernega ožilja,
obremenitveno testiranje, spirometrijo in laboratorijske preiskave.
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Pregled pri spec. internistu - kardiologu (prvi)	

39 €

Mala preveza 	

9€

Pregled pri spec. kardiologu + EKG 			 48 €
Pregled pri spec. internistu - kardiologu (ponovni) 	
Pregled pri spec. internistu ali fiziatru (prvi)	

Pregled pri spec. internistu ali fiziatru (ponovni) 	
Pregled pri zdraviliškem zdravniku (prvi)	

Pregled pri zdraviliškem zdravniku (ponovni) 	
Posvet z zdravnikom (do 10 min.) 	
Obisk zdravnika v sobi (podnevi) 	

Obisk zdravnika v sobi (ponoči) 	

Obisk medicinske sestre (podnevi) 	
Obisk medicinske sestre (ponoči) 	
Holter 24-urni EKG 	
EKG kompletni odvod 	
Ergometrija (obremenitveni test) 	

30 €

35 €

26 €

30 €

23 €
15 €

26 €

38 €

12 €

18 €

45 €
17 €

72 €

Ehokardiografija (ultrazvok z barvnim doplerjem) 	

90 €

Telemetrija 	

25 €

Spirometrija 	

28 €

Barvni dvojni doppler arterij in ven spodnjih okončin 	 73 €
Barvni dvojni doppler vratnih arterij 	

72 €

Merjenje RR 	
Velika preveza 	
Odstranitev šivov 	

Izpiranje ušesa 	

3€

17 €

13 €

12 €

Zdravstveni pavšal na dan (vizita, nega, obisk med. sestre) 	 36 €
Dnevna oskrba (nega težje pokretnega bolnika) 	
Prevoz bolnika z vozičkom (dnevni pavšal) 	

Injekcije

39 €

6€

Intravenozna 	

9€

Subkutana 	

7€

Intramuskularna 	

7€

Injekcija – lastno zdravilo	

5€

Izdaja potrdila 	

4€

Predpisovanje recepta (1x) 	

3€

Terapevtske storitve
Hidroterapija

Pri hidroterapiji se uporablja voda v terapevtske namene in za zdravljenje:
spodbuditev krvnega obtoka, sproščanje mišic, blaženje bolečin ter razstrupljanje.
Pri rehabilitacijski vadbi vaje pod vodo manj obremenjuje sklepe, upor pa se
uporablja za krepitev mišic.
ČAS TRAJANJA

Kneippovi polivi	
Za krepitev odpornosti telesa in poživitev obtoka.
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11,00 €

Skupinska medicinska hidrogimnastika

20 min

7,00 €

Razgibavanje v Hubbardovi kadi

20 min

25,00 €

Dvocelična galvanska kopel

10 min

10,00 €

Štiricelična galvanska kopel

20 min

13,00 €

Podvodna masaža

30 min

25,00 €

Kopel s podvodno masažo

20 min

18,00 €

Skupinske vodene vaje v vodi.

Pasivno in aktivno razgibavanje za težje pokretne bolnike.
Za izboljšanje krvnega obtoka rok ali nog.
Za izboljšanje krvnega obtoka rok in nog.

Masaža z vodnim curkom, ki pospešuje krvni obtok,
krepi telo in sprošča.
Kombinacija učinka tople vode in masaže z vodnim curkom
za izboljšanje krvnega obtoka in sprostitev.

Lajšanje bolečine in sproščanje mišične napetosti s pomočjo ročne masaže je
eden najbolj naravnih načinov zdravljenja s pomočjo dotika - masaže. Učinkuje
prijetno in sprostitveno na celotni gibalni sistem, telo se hitreje regenerira,
odpadne snovi se lažje in hitreje izločajo iz telesa, zmanjšuje napetost in stres.

Masaža ročna cela

15 min

10,00 €

Masažna kopel za noge

15 min

10,00 €
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38,00 €

10 min

17,00 €

20 min 

Limfna drenaža

20 min

Masaža ročna delna
Limfna drenaža

CENA

45 min

Masaža ročna polovična

40 min

Terapevt masira z blagimi krožnimi gibi ob limfnih poteh v smeri
srca ter s tem odpre limfne kanale in pospeši odvajanje strupov iz
telesa. Limfna drenaža izboljšuje pretok limfe in prekrvavitev, zmanjšuje
otekline, krepi zdravje in vrača življenjsko energijo.

25,00 €

26,00 €
41,00 €

Presoterapija

Limfna drenaža s pomočjo aparature.


Presoterapija - 2 ekstremiteti	
Presoterapija - 1 ekstremiteta

Masažna kopel za roke
Kopel za roke ali noge izboljša prekrvavitev, sprošča in
blagodejno vpliva na splošno počutje.

Mehanoterapija
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19,00 €

12,00 €

Kinezioterapija

S pomočjo kinezioterapije izboljšujemo gibljivost sklepov, hrbtenice, vplivamo na
boljši obtok in sproščenost mišic. Izvaja se v skupini ali individualno.

Vaje hemi – individualno
Vaje hemi – skupinsko

ČAS TRAJANJA

20 min

CENA

24,00 €

20 min 

25,00 €

Delovna terapija – individualno

20 min

12,00 €

Individualno razgibavanje

20 min

17,00 €

Obremenilna gimnastika – skupinsko
Ortopedske vaje – skupinsko

20 min
20 min

6,00 €
6,00 €

Medicinska gimnastika – individualno

20 min

17,00 €

Vaje za krepitev mišic medeničnega dna

30 min

Individualne vaje za krepitev muskulature
pri osteoporozi

30 min

Individualne asistirane aktivne vaje

20 min

18,00 €

10 min

10,00 €

Vaje za bolnike po možganski kapi.
Za urjenje ciljnih in finih gibov.

Vaje za ravnotežje, moč in koordinacijo.

Vaje pri težavah s hrbtenico.

Medicinska gimnastika – skupinsko
Specialna nevrološka obravnava

Individualne aktivne terapevtske vaje
Pasivno razgibavanje sklepa
Šola hoje

20 min

30 min

20 min
10 min

ČAS TRAJANJA
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Cikloergotrening	

5,00 €

Na ergometru, pod nadzorom, različne težavnostne stopnje.

Razgibavanje sklepa z artromotom
Meritev gibljivosti – večosni sklep
Meritev gibljivosti – enoosni sklep

10 min

20 min

10 min

11,00 €
17,00 €
7,00 €

Elektroterapija

Protibolečinska elektroterapija s pomočjo različnih električnih tokov zmanjšuje
občutek bolečine in sprošča mišice.
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Laser

Terapija z laserskim žarkom se uporablja za zmanjšanje bolečine, celjenje ran in kot terapija pri
motnjah prekrvavitve, pri akutnih, subakutnih in kroničnih stanjih.

krajša biostimulacija

13,00 €

daljša biostimulacija

20,00 €

18,00 €

Interferenčni tokovi

14,00 €

18,00 €

Diadinamični tokovi

14,00 €

Kombinirana elektroterapija z UZ

15,00 €

Lontoforeza

14,00 €

6,00 €

25,00 €

6,00 €

10,00 €

Za zmanjšanje bolečin.

Posebne oblike diadinamičnih tokov za protibolečinsko terapijo in za zdravljenje motenj
prekrvavitev, poškodb lokomotornega sistema in degenerativnih obolenj.

Elektrostimulacija

12,00 €

13,00 €

FES

20 min

14,00 €

15,00 €

– 1 ekstremiteta
– 2 ekstremiteti

10,00 €
14,00 €

Trakcija	

11,00 €

Magnetoterapija

11,00 €

Buergerjeve vaje

20 min

Sprostitvena terapija

Pri obtočnih motnjah spodnjih okončin.

Dihalne vaje individualno

Natezna razbremenilna miza za vratni ali križni del hrbtenice.

20 min

Uporablja se pri rehabilitaciji bolnikov po možganski kapi – pri parezi roke ali noge.

Terapija z elektromagnetnim poljem.

Tens
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Tens

9,00 €

Protibolečinska terapija pri akutni in kronični bolečini.

Tens /2 

13,00 €

Ultrazvok

Metoda zdravljenja s pomočjo terapevtskega ultrazvoka.

Ultrazvok 

10,00 €

Ultrazvok /2

Termoterapija

Prijetna toplotna terapija pomaga
zmanjšati, omiliti bolečino zaradi
zakrčenosti mišic, pri degenerativnem
revmatizemu in artrozi. Toplota
izboljša prekrvavitev in s tem pretok
kisika ter hranil v mišice, pospeši
raztezanje in fleksibilnost mehkih tkiv.

Fango obloge

Lajšajo bolečine, hkrati pomagajo
pri preprečevanju novih obolenj
gibalnega aparata. Višje temperature
toplih termalnih oblog vplivajo na
boljšo prekrvavitev, lajšajo bolečine v
križu in sklepih, zmanjšujejo napetost
mišic, rahljajo vezno tkivo.

Inhalacije

Za lažje dihanje - vlaženje in čiščenje
dihalnih poti s pomočjo mineralne
vode, zdravila ali eteričnih olj.

15,00 €



Toplotna obloga
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- en sklep

10,00 €

- trije ali več 

15,00 €

- dva sklepa 

Krio masaža 


1 obloga 

12,00 €
11,00 €
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15,00 €

2 oblogi 

20,00 €

4 obloge

27,00 €

3 obloge

5 oblog in več 


24,00 €

35,00 €

CENA

Inhalacije 1 x dnevno  10,00 €
Inhalacije 2 x dnevno  15,00 €

Laboratorijske storitve
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Odvzem krvi iz vene 

6,00 €

Krvna slika (sedimentacija, hemogram) 

11,00 €

Amilaza (AMYL) 

8,00 €

Kompletni urin 

Krvni sladkor (GLU) 

Lipidogram (holesterol, HDL, LDL, trigliceridi)
Krvni sladkor + Lipidogram 
Sečnina (UREA) 

Sečna kislina (URAT)
Kreatinin (KR) 

Bilirubin celotni (TBIL)
Gama – GT 

Transaminaze (AST, ALT) 
Protrombinski čas (PTČ)
Holesterol (HOL) 

Trigliceridi (TRIG) 

Kalij (K) – mineralogram S 
Kalcij (Ca) 

Klorid (Cl ) 
-

Natrij (Na+) 

Program za srce in ožilje
7 dnevni program vključuje: 
1 x Pregled pri zdravniku
5 x Mineralna kopel
2 x Delna masaža (10 min.)
3 x Dvocelična galvanska kopel
5 x Cikloergotrening
5 x Medicinska skupinska gimnastika (20 min.)

237,00 €

412,00 €

8,00 €

10 dnevni program vključuje:
1 x Pregled pri zdravniku
8 x Mineralna kopel
6 x Delna masaža (10 min.)
6 x Dvocelična galvanska kopel
8 x Cikloergotrening
8 x Medicinska skupinska gimnastika (20 min.)

8,00 €

Program za hrbtenico

8,00 €
8,00 €

16,00 €

22,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

8,00 €
8,00 €

Protein celotni 

10,00 €

Alkalna fosfataza

10,00 €

Albumin

Programi zdravja

10,00 €

7 dnevni program vključuje: 
1 x Pregled pri zdravniku
3 x Delna masaža (10 min.)
2 x Polovična masaža (20 min.)
5 x Skupinske ortopedske vaje (20 min.)
5 x Skupinska medicinska hidrogimnastika (20 min.)
4 x Elektroterapija
3 x Fango obloga – 1. del

257,00 €

5 dnevni program vključuje: 
1 x Pregled pri zdravniku
2 x Delna masaža (10 min.)
1 x Polovična masaža (20 min.)
3 x Skupinske ortopedske vaje (20 min.)
3 x Skupinska medicinska hidrogimnastika (20 min.)
3 x Elektroterapija
3 x Fango obloga – 1. del

187,00 €

Mali zdraviliški program classic

145,00 €

Veliki zdraviliški program classic

269,00 €

Za lahek korak

175,00 €

Zaščitimo srce športnika in rekreativca

215,00 €

Program za zdravo žensko srce

173,00 €

1 x Pregled pri zdravniku
6 x Storitev po odredbi zdravnika
1 x Zaključni posvet pri zdravniku

1 x Pregled pri zdravniku
12 x Storitev po odredbi zdravnika
1 x Polovična ročna masaža (20 min.)
1 x Zaključni posvet pri zdravniku

5 x Podvodna masaža noge
5 x Mineralna kopel
5 x Vaje za noge

• antropometrične meritve, meritev krvnega tlaka in srčnega utripa
• laboratorijske preiskave (hemogram, krvni sladkor, lipidogram, sečnina,
kreatinin, hepatogram, TSH, urin)
• klinični pregled kardiologa
• EKG v mirovanju
• spirometrija
• obremenitveno testiranje srca
• ultrazvočna preiskava srca
• zaključni pogovor s kardiologom, analiza rezultatov preiskav in priporočila za
varne fizične obremenitve in prehrano

• antropometrične meritve, meritev krvnega tlaka in srčnega utripa
• laboratorijske preiskave (hemogram, krvni sladkor, lipidogram, sečnina,
kreatinin, hepatogram, TSH, urin)
• klinični pregled kardiologa
• EKG v mirovanju
• spirometrija
• obremenitveno testiranje srca
• ultrazvočna preiskava srca
• zaključni pogovor s kardiologom, analiza rezultatov preiskav in priporočila za
varne fizične obremenitve in prehrano

Preventivni specialistični
pregledi
Menedžerski program (2, 3 ali več dni) 

185,00 €

Vsakdanje visoke delovne zahteve, nenehna tekma s časom in stresne situacije
vplivajo na naše zdravje. Pred pojavom težav so v našem telesu lahko prisotne
številne spremembe, ki jih sami ne zaznamo, sodobne diagnostične metode
pa jih odkrijejo in s tem omogočijo pravočasno ukrepanje. Managerski pregledi
so namenjeni predvsem odkrivanju dejavnikov tveganja in opredelitvi začetnih
sprememb, ki klinično še niso izražene in še ne povzročajo težav. Dejavniki
tveganja delujejo počasi, lahko rečemo, da nič ne bolijo in da se jim ne mudi.
Med pregledom lahko začetne spremembe opredelimo kakovostno in količinsko.
Pomembno je, da lahko ukrepamo že pri najmanjših spremembah, ki lahko vodijo
v resna in klinično izražena stanja.

Na preventivnem specialističnem pregledu ugotavljamo ali se pojavljajo znaki
dejavnikov tveganja. Dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na zdravje in počutje so:
• dedna družinska obremenjenost,
• prekomerna telesna teža,
• telesna neaktivnost,
• zvišan krvni tlak,
• sladkorna bolezen,
• zvišani trigliceridi, sečna kislina,
• holesteroli v krvi (zlasti pri neugodnem razmerju HDL in LDL holesterolov),
• pogosta izpostavljenost stresom in psihični napetosti.
Če jih pravočasno odkrijemo, lahko preprečimo ali vsaj odložimo začetek bolezni.
Zdraviliška ekipa specialistov in sodelavcev opravi osnovne preglede in po potrebi
ciljne preiskave, za čim bolj natančno ugotovitev trenutnega stanja organizma,
njegove načetosti oziroma ogroženosti.
Osnovni preventivni pregled vključuje:
• klinični pregled s podrobno anamnezo (z razgovorom o dosedanjih družinskih,
socialnih in drugih vplivih okolja),
• laboratorijske preiskave: osnovna preiskava krvi in urina, krvne preiskave na
dejavnike tveganja (holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, krvni sladkor, sečna kislina,

•
•
•
•
•
•

urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT),
kontrolo telesne teže in ugotavljanje idealne teže,
EKG v mirovanju,
jutranjo gimnastiko,
mineralno kopel,
pitna kura z mineralno vodo iz Radencev v salonu mineralne vode,
končni pregled in mnenje.

Na priporočilo specialista ali po želji lahko opravite dodatne preiskave:

Cikloergometrija (obremenitveni test) 	

254,00 €

Osnovni pregled s cikloergometrijo.

Ehokardiografija (ultrazvok srca z barvnim doplerjem) 

334,00 €

Barvni doppler vratnega ožilja 	

399,00 €

Osnovni pregled s cikloergometrijo in ehokardiografijo.
Osnovni pregled s cikloergometrijo, ehokardiografijo in
doplerjem ožilja.

Naročanje
Ambulante
•
•
•
•

Specialistična internistična ambulanta
Specialistična fiziatrična ambulanta
Urologija, svetovanje in raziskave
Ultrazvočna doplerska preiskava žil

Rezervacija storitve

Svetujemo vam, da storitve v Zdravstvenem centru rezervirate nekaj dni
pred želenim terminom po telefonu: (02) 520 27 38 ali po e-pošti:
zdravstvo@zdravilisce-radenci.si.

Odpovedi

Prosimo vas, da morebitno odpoved sporočite najpozneje en dan pred
rezerviranim terminom. V kolikor rezervirane storitve ne boste odpovedali
in je ne boste koristili, vam bomo storitev primorani zaračunati v
celoti. Prosimo vas, da terapevta pred začetkom postopka opozorite na
morebitne posebnosti vašega zdravstvenega stanja. Posameznikom z
resnejšimi obolenji svetujemo, da se pred katerokoli storitvijo posvetujejo
z osebnim zdravnikom.

Telefon 02/ 520 2738 zdravstvena recepcija, 520 2728 hotelska recepcija
E-mail: zdravstvo@zdravilisce-radenci.si

Cene so v EUR in veljajo s 22. 12. 2017. Cene vključujejo DDV v skladu z zakonom.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Sava Turizem d.d.
Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12,
SI-9252 Radenci, Slovenija

