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Prebujevalnica® 

v družbi z Rudijem Klaričem – avtorjem pristopa 

 
 

• • • ZA VIŠJO KAKOVOST TVOJEGA ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA • • • 

 4. ŠTIRIDNEVNO SREČANJE uporabnic in uporabnikov pristopa Sem&vem® 

od 16. do 20. marca 2022 (od srede do nedelje) v Radencih  
 

HOTEL RADIN****(Sava Hotels&Resorts) 
PREVERJENO OPTIMALNI UKREPI GLEDE COVID 19: HIGIENSKI STANDARD PLUS! Za več informacij si oglejte 

njihovo spletno stran https://www.sava-hotels-resorts.com/ 
 

 
P R O G R A M 

 

16. 03. 2022 sreda 
• nastanitev v hotelski sobi od 14.00 naprej 
• od 18.00 do 19.00 - čas za večerjo • samopostrežni način 
• od 19.00 do 20.00 uvodna prireditev 

 
od četrtka 17.03. do vključno sobote, 19.03.2022 

• od 7.00 do 8.00 - jutranja prireditev za krepitev prisebnosti in urjenje globinskega sproščanja  
organizma 

• od 8.00 do 9.00 - čas za zajtrk • samopostrežni način 
• od 11.30 do 13.00 - opoldanska prireditev: KAKO DO TRAJNOSTNEGA ZDRAVJA IN VEČJEGA 

ŽIVLJENJSKEGA USPEHA ••• ZA DUHOVNO PREBUJANJE • ZA VIŠJO ZAVEST • ZA PRIJETNEJŠE 
POČUTJE  •  BISTVENO LEPŠE  ŽIVLJENJE • RAZUMEVANJE BISTVA NARAVE IN BISTVA OSEBNOSTI 

• od 13.00 do 14.00 - čas za kosilo • samopostrežni način 
• od 18.00 do 19.00 - čas za večerjo • samopostrežni način 
• od 19.00 do 20.00 - prireditev za krepitev prisebnosti in urjenje globinskega sproščanja organizma  
 

20.03.2022 nedelja 
• od 7.00 do 8.00 - jutranja prireditev za krepitev prisebnosti in urjenje globinskega sproščanja  

organizma  
• od 8.00 do 9.00 - čas za zajtrk • samopostrežni način 
• sobo je potrebno izprazniti do 11.00 
• od 11.00 do 12.00 - zaključna prireditev: KAKO DO TRAJNOSTNEGA ZDRAVJA IN VEČJEGA 

ŽIVLJENJSKEGA USPEHA ••• ZA DUHOVNO PREBUJANJE • ZA VIŠJO ZAVEST • ZA PRIJETNEJŠE 
POČUTJE  •  BISTVENO LEPŠE  ŽIVLJENJE • RAZUMEVANJE BISTVA NARAVE IN BISTVA OSEBNOSTI 

• po zaključni prireditvi - čas za kosilo • samopostrežni način 
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ŠTEVILO PRIJAVLJENIH JE ZARADI COVID-19 OMEJENO. 
PRIJAVE SPREJEMAMO DO ZAPOLNITVE MEST, ZATO SVETUJEMO ČIMPREJŠNJO 

PRIJAVO! SKRAJNI ROK PRIJAVE JE DO 22.2.2022! 
Vnovčenje turističnih bonov ni možno. Za vstop v hotel bo potrebno upoštevati 

takratne PCT POGOJE (Covid 19)! 
 

1.) VSTOPNINA ZA KULTURNO PRIREDITEV za 1 osebo    

180,00 Eur 
OPOMBA: v ceno sta vključena DDV in uporaba dvorane; za otroke do 12 let je vstopnina brezplačna,  

od 13 do 17 let pa je vstopnina polovična. 
 

ROK PLAČILA: ob prijavi je obvezno plačilo 1. obroka za vstopnino 60,00 Eur  
Ostali obroki za plačilo vstopnine: 

2. obrok: 60,00 Eur do 22. marca 2022 
           3. obrok: 60,00 Eur do 22. aprila 2022 

 

OPOMBA: možno je seveda tudi plačilo v enkratnem znesku  
 

2.) CENE ZA BIVANJE V HOTELU RADIN**** za 1 osebo   

enoposteljna soba – POLPENZION                                            269,00 Eur 
(v ceno bivanja so všteti: zajtrk, kosilo ali večerja, turistična taksa 2,00 Eur/dan, prijavnina 1 Eur) 

           dvoposteljna soba – POLPENZION (soba je za 2 osebi)                       189,00 Eur 
(v ceno bivanja so všteti: zajtrk, kosilo ali večerja, turistična taksa 2,00 Eur/dan in prijavnina 1 Eur) 

           enoposteljna soba – POLNI PENZION                                    285,00 Eur 
(v ceno bivanja so všteti: zajtrk, kosilo, večerja, turistična taksa 2,00 Eur/dan in prijavnina 1 Eur) 

           dvoposteljna soba – POLNI PENZION (soba je za 2 osebi)              205,00 Eur 
(v ceno bivanja so všteti: zajtrk, kosilo, večerja, turistična taksa 2,00 Eur/dan in prijavnina 1 Eur) 

 
OPOMBE : sobe imajo TV sprejemnik in internetno (WI-FI) povezavo. 

V ceno je vključeno tudi: neomejeno kopanje v notranjem in zunanjem hotelskem bazenu, kopanje na dan odhoda, 
uporaba kopalnega plašča za odrasle osebe, brezplačno parkiranje na prostem. 

CENE ZA OTROKE (V SOBI Z DVEMA ODRASLIMA OSEBAMA): do 6 let brezplačno;  
od 6 do 12 let 50% popusta; od 12 od 15 let 30% popusta. TURISTIČNA TAKSA ZA OTROKE: do 6 let brezplačna,  

od 6 do 18 let 50% popusta; PRIJAVNINA ZA VSE OTROKE JE OBVEZNA. 
 

ROK PLAČILA: celoten znesek za bivanje v hotelu Radin**** 
 je potrebno obvezno poravnati do vključno SOBOTE, 5. MARCA 2022! 

 
Priporočljivo je vse zneske (za vstopnino in hotel) nakazati na TRR: 30000-0001966323 - Sberbank banka d.d. 
zaradi čim manj poslovanja z gotovino. Podatki za nakazilo – v polje KODA NAMENA: OTHR; v polje NAMEN 
NAKAZILA: plačilo nastanitve RADIN ali plačilo vstopnine RADIN; v polje SKLIC oziroma REFERENCA: SI99. 

 
PRIREDITEV ORGANIZIRA CULTURA EUROPAEA d.o.o.  

v sodelovanju z Zavodom Vest v okviru prostovoljskega humanitarnega projekta 
 

 
 

ORGANIZATORKA: MAJA PRAPROTNIK (051 66 97 25) 
PROKURISTKA: ESTER KLARIČ (041 41 92 77) 


