
Zdravilišče Radenci in Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 
vabita na počitnice  

s SRČNIM AVTOBUSOM 
6.-11.9.2015 

Odhod 6.9.2015 iz 
Ljubljana ob 11.00 uri  
Celje ob 12.00 uri 
Maribor  ob 13.00 uri 
 
NEDELJA, 6.9. 2015 

 Ob 17.00 uri Predstavitev programa in Zdravilišča Radenci ob pozdravni pijači  
 

PONEDELJEK , 7.9.2015 

 Ob 09.15 uri Jutranja telovadba v telovadnici Corrium centra 
 Ob 10.00 uri Vaje v vodi v termalnem bazenu 
 Ob 11.00 uri        Vodni fitnes v plavalnem bazenu 
 Ob 13.30 uri Organizirano kegljanje; dobimo se pred hotelom Radin 
 Ob 16.30 uri        Predavanje ??? 

 

TOREK, 8.9.2015 

 Ob 09.15 uri Jutranja telovadba v telovadnici Corrium centra 
 Ob 10.00 uri Vaje v vodi v termalnem bazenu 
 Ob 11.00 uri        Vodni fitnes v plavalnem bazenu 
 Ob 13.30 uri        Naučimo se nordijske hoje 
 Ob 16.00 uri        Stojnice domače obrti v avli hotela Radin 
 Ob 20.00 uri  Karaoke večer v Still baru  

 

SREDA, 9.9.2015 

 Ob 09.15 uri Jutranja telovadba v telovadnici Corrium centra 
 Ob 10.00 uri Vaje v vodi v termalnem bazenu 
 Ob 11.00 uri        Vodni fitnes v plavalnem bazenu 
 Ob 13.00 uri        Igre brez meja na termah 
 Ob 19.00 uri         

 

ČETRTEK, 14.5.2015 

 Ob 09.15 uri Jutranja telovadba v telovadnici Corrium centra 
 Ob 10.00 uri Vaje v vodi v termalnem bazenu 
 Ob 11.00 uri        Vodni fitnes v plavalnem bazenu 
 Ob 13.30 uri Pohod med vrelci življenja 
 Ob 19.00 uri TOMBOLA- BINGO v kavarni Izvir 

 

PETEK, 15.5.2015 

 Ob 09.15 uri Jutranja telovadba v telovadnici Corrium centra 
 Ob 10.00 uri Vaje v vodi v termalnem bazenu 
 Ob 11.00 uri        Odhod Srčnega avtobusa  

                        

Cena programa za osebo: 239 €  
Cena vključuje: AVTOBUSNI PREVOZ z udobnim turističnim avtobusom, namestitev v dvoposteljnih 
sobah hotela Radin****, 5x polpenzion z bogatimi samopostrežnimi obroki, neomejeno kopanje v 
termah, 1x dnevno prosti vstop v svet savn do 15.00 ure, pitno kuro z radensko slatino iz vrelca v 
salonu mineralne vode ter bogati spremljevalni in vodeni program. 
 
 
Cene so navedene za eno osebo v EUR in vključujejo DDV.  Seštevanje ugodnosti in dodatni popusti so izključeni. 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen, programov ter do možnosti tiskarskih napak. 


