HRVAŠKA – DARUVARSKE TOPLICE
Mesto piva, vina in vrhunskega centra medicinske rehabilitacije

14. – 20. maj 2017 / 7 dni - 6 nočitev
Daruvarske toplice – Specijalna bolnica za zdravljenje revmatskih bolezni in medicinsko
rehabilitacijo z oddelkom za športno rehabilitacijo in saniranje športnih poškodb, wellness
dejavnosti, imajo dolgo tradicijo v uporabi naravno zdravilnih toplih vod in zdravilnega
mineralnega blata na človeški organizem.
Zdravljenje in rehabilitacijo uspešno izvajajo s sodobnimi medicinskimi aparati (modulirana in galvanska
energija, solux, quarz, ultrazvok, magnetoterapija, vasotrain, laser), parafinske in blatne obloge, terapije
z ledom, kinetek – elektronsko razgibavanje rok in nog, biofeed back … ter uporabo ekstenzomata pri
obolenju hrbtenice in medicinsko korektivno gimnastiko, ki jo opravijo v gimnastični dvorani in zdravilni
termalni vodi v terapijskem bazenu, posameznih kadeh ali s specialnimi kopelmi po Hauffeu. Kot naravni
zdravilni faktor s termalno vodo (46,6°C) iz skupine akratoterm uporabljajo še zdravilno blato – fango
(peloid) – amorfna skupina gline, vulkanskega porekla, nastalega s stoletnimi procesi razgradnje
organskih in anorganskih snovi z delovanjem vode in atmosfere ob velikih spremembah temperature tal.
Ob naravnem zdravilnem faktorju, sodobni medicinski opremi in metodah fizikalne medicine se
Daruvarske toplice uvrščajo med vodeče ustanove tega tipa v sosednji Hrvaški.
Na področju revmatskih bolezni zelo uspešno opravljajo zdravljenje vseh vrst vnetnega revmatizma
(arthritis, reumatoides, spondylitis ankilosans in drugo), degenerativne bolezni hrbtenice in velikih
sklepov ( lumbalni in cervikalni sindrom, lumbioshiolgija, coxarthrose, gonarthrose). Na področju
medicinske rehabilitacije zelo dobre rezultate dosegajo na področju pooperativnih rehabilitacij totalnih
protez kolkov, korektivnih operacij na ekstremitetah, ekstirpacije diskusa hrbtenice, hemi in
lominektomije in drugih ter v posttravmatskih rehabilitacijah kontraktur po poškodbah lokomotornega
dela. Ob zdravstveni ponudbi pa v Daruvarskih toplicah ponujamo udobno namestitev v lepo urejenem
hotelu in raznoliko hrano (trije obroki) v samopostrežnem bifeju. Večina naših gostov bivanje, prehrano,
odnos zaposlenih v toplicah, zdravstvene usluge in počutje v mestu Daruvar ocenjuje kot odlično. V našem
7 dnevnem programu (6 noči; nedelja – sobota) ponujamo:









Avtobusni prevoz
Pregled zdravnika specialista
Najmanj tri terapije dnevno po priporočilu zdravnika (hidroterapije, fangoterapija,
parafin, elektroterapije, laser, magnet)
Polni penzion (samopostrežni bife)
Nočitev v dvoposteljnih sobah
Neomejeno kopanje v bazenih z mineralno vodo
Vodeni sprehod po drevoredu večstoletnega Julijevega parka
s predstavitvijo posameznih in zaščitenih zdraviliških objektov.
Ogled mesta in »Zlate Biblije« v knjižnici

CENA: 350 € (pri udeležbi več kot 20 oseb)
Doplačila,(neobvezno): doplačilo za enoposteljno sobo 15 € (oseba na noč). Dodatno zavarovanje za tujino z
asistenco 12,10 €, riziko odpovedi 16 €. Ogled in degustacija v vinski kleti (10 €) in pivovarni (8 €).

ODHODI: MARIBOR, CELJE, LJUBLJANA, NOVO MESTO, KRŠKO
Doplačilo za prevoz za odhode iz Maribora, Celja je 15 €/osebi iz Ljubljane in Novega
mesta 10 €/osebi.
Vaša turistična agencija BooM
PROGRAM ŠT: 17/2017
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