
 

 

VABILO 
ZDRAVILIŠKO SPROSTITVENI ODDIH ZA ČLANE KUS 

V ZDRAVILIŠČU THALASSOTHERAPIA 
CRIKVENICA 

                                   Program izvajamo v sodelovanju z NOMAGO d.o.o., LJUBLJANA 
 

10-DNEVNI TERMIN: odhod v sredo, 21. 9. 2022 – povratek v petek, 30. 9.  2022 
Skupna cena navedenega programa in prevoza: znaša 49,00€ na dan na osebo v 1/2 sobi 

Možno plačilo na obroke: akontacija in 2 obroka pred odhodom in 2 obroka po povratku 
 

 
PROGRAM THALASSOTHERAPIA: 

• ob prihodu dobrodošlica z aperitivom  
• specialistični zdravniški pregled pri fiziatru ali pulmologu ali otolaringologu, priprava 

individualnega programa fizikalnih terapij 
• terapijski program, vodenje medicinske dokumentacije in odpustno pismo 
• vsak dan razen nedelje fizikalne terapije po nasvetu zdravnika glede na vaše zdravstveno 

stanje  
• koriščenje plavalnega bazena z morsko vodo (32°) 
• svečana večerja z glasbenim programom 
• v ceni programa je všteta turistična taksa. 

Namestitev: v dvoposteljnih sobah z balkonom in pogledom na morje; WC, kopalnica s tuš 
kabino, fen, kopalni plašč, TV, telefon in Wi-Fi. 
Doplačilo: 1/1 soba – 6,00 €/na dan (na razpolago 3 sobe brez balkona - pogled park). 
Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja. 
Plačilo dodatnih storitev po ceniku: masaž, specialističnih pregledov in drugih medicinskih 
preiskav se lahko izvede v gotovini ali s plačilno kartico. 

 
 
PREVOZ 
Cena avtobusnega prevoza, ki ostane vse dni bivanja s skupino in osnovno nezgodno turistično 
zavarovanje, ki ga sklene Nomago (https://www.nomago.si/splosni-pogoji) je že vključeno v 
skupno končno ceno. 
Odhodi: Ljubljana, Postojna, Kozina 
Doplačilo prevoza za manjše skupine: 43- 49 članov 10,30 €/na člana; 36-42 članov 
33,70 €/na člana. 

 
 



 

 

PRIJAVE sprejemamo do 19. 8. 2022 oz. do zasedenosti prostih mest / prednost pri prijavi 
imajo člani, prijavljeni za Crikvenico v letu 2020 in 2021 in plačano članarino za leto 2022. 
Izpolnjeno PRIJAVNICO, ki je uraden dokument, pošljite na naslov naveden na Prijavnici. 
 

INFORMACIJE: JELICA ERCEG tel.: 040 188 281 
 

PLAČILO 

Skupna cena programa Crikvenica in prevoza: 490,00 €  

Ob prijavi plačilo akontacije v višini 90,00 €, pred odhodom 2 obroka (najkasneje 20 dni pred 
odhodom) in po povratku 2 obroka kot bo navedeno v računu. Nomago vam bo po plačilu 
akontacije poslal račun za poplačilo preostalega zneska, kot je navedeno. 

• Če član udeležbo odpove in ima že plačano akontacijo ali račun, mu Nomago vrne vplačani 
znesek po pravilih in upoštevanju stroškov odpovedi: https://www.nomago.si/splosni-pogoji. 

• Če član udeležbo odpove in sam zagotovi udeležbo drugega člana, mu Nomago povrne 
vplačan znesek, zmanjšan za administratvni strošek odpovedi v višini 15,00 €. 

• Zvišanje ali znižanje dogovorjene cene je možno ob upoštevanju OZ-NPB3 / 900. člen 

Za morebitne nejasnosti s prejetim računom pokličite Nomago, g. Viljem Remich, tel. 
05 330 3120. Vodje skupin KUS niso pristojni za reševanje nejasnosti s prejetimi 
računi.  

ZAVAROVANJE  
•   Priporočamo dodatno samoplačniško Zavarovanje za tujino, ki krije tudi stroške 

zaradi obolelosti C-19 in Zavarovanje rizika odpovedi.  
Sklenitev pri Nomago, g. Viljem Remich, tel.: 05 330 31 20 ali pri drugih zavarovalnicah. 

•   Prijavljeni član naj ima s seboj brezplačno Evropsko zdravstveno kartico! 
 
POGOJI COVID 19 

• Upoštevanje vladnih ukrepov, ki bodo veljali pred in v času zdraviliškega  letovanja. 
•   Strošek morebitno zahtevanega dodatnega testiranja krije vsak član sam. 
•   V primeru odpovedi termina ali potrebe predčasne vrnitve cele skupine zaradi poslabšanja 

razmer, navodil NIJZ, vlade RS in države kamor se potuje, član dobi povrnjena vplačana 
sredstva oziroma znesek za manjkajoče dni.  

•   V kolikor član ne bo upošteval ukrepov vlade RS, kot tudi države, kamor se potuje, ter 
navodil zdravilišča v Crikvenici v primeru okužbe s C-19 KUS, Nomago in zdravilišče v 
Crikvenici ne prevzemajo nobene odgovornosti ali denarnega povračila. 

 
OBVESTILO O ODHODU 
Obvestilo o uri in kraju odhoda in aktualnih omejitvenih vladnih ukrepih bo dobil 
vsak prijavljen član po pošti ali e-pošti najkasneje 7 dni pred odhodom.  
 
 
IZLETI IN AKTIVNOSTI     
V času bivanja se bomo skupaj dogovorili o različnih aktivnostih, celodnevnem nedeljskem izletu 
in številnih možnih popoldanskih izletih v organizaciji lokalne turistične agencije in vodiča 



 

 
PRIJAVNICA ZA ČLANE KUS – THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA 

 10 DNEVNI TERMIN: 21. 9. – 30. 9. 2022       OSNOVNA CENA: 490,00 € 
 

Pošljite na naslov:  Jelica Erceg, Kajuhova pot 10, 1240 Kamnik 

 1.  Priimek in ime (kot na osebnem dokumentu): …………………………………………………………… 
 2.  Naslov:  (kot na osebnem dokumentu):  …………………………………………………………………….  

  ……………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

   3. Naslov za prejemanje pošte: …………………………………………………………………………………….. 

  4.  Rojstni datum: …………………………………             5. Telefon: … ………………………………….   

   6. Elektronska pošta ……………………………………………………………………… 

 7.  Datum plačila akontacije v višini 90,00 € ……………………………………………………………………… 
 

VZOREC ZA IZPOLNITEV POLOŽNICE NA BANKI, POŠTI ALI KLIKU 
NAMEN VPLAČILA: (obvezno izpolnite) AKONTACIJA za (ime in priimek člana) …….......... 
ZNESEK  90,00 € 
IBAN    SI56 0310 0108 5605 379                  
REFERENCA  SI00 2021200403 
PREJEMNIK  Nomago d.o.o. Vošnjakova 3, Ljubljana 
  

 8.  Vpišite člana/ico, ki bo z vami v dvoposteljni sobi …………………………………………………………. 
 9.  Doplačilo za enoposteljno sobo v višini 6,00 €/na dan (obkroži)  DA  NE 

  10. Obvezno obkrožite kateri brezplačni specialistični pregled želite glede na vaše težave 
-  ali brezplačen specialistični pregled fiziatra in terapije           DA  NE 

- ali  brezplačen specialistični pregled pulmologa in terapije                DA     NE 
        - ali brezplačen specialistični pregled otolaringologa in terapije DA  NE 

  11.   Soglašam z doplačilom prevoza za manjšo skupino kot je navedeno v Vabilu 
  12. Soglašam, da bom prejeti račun od Nomaga za poplačilo preostalega celotnega zneska                  

poravnal/a v navedenih rokih  na računu. 
 13.  Soglašam, da sem seznanjen/a in se strinjam z vsemi pravili prijave, plačila in 

zavarovanj, ki so navedena v Vabilu in Prijavnici. 
 
 
Lastnoročni podpis: ………………………………………………………………  Datum:…….……………………….. 



 

 Izpolnjena PRIJAVNICA in plačana akontacija veljata za potrjeno rezervacijo in  
izstavitev računa za poplačilo preostalega zneska, ki ga boste prejeli od Nomaga 


