
Vikend REVITALIZACIJE TELESA, UMA & DUHA
25. - 27. NOVEMBER 2022 v Rimskih termah

3 DNEVNI VIKEND ODKLOP/RETREAT 
V RIMSKIH TERMAH

Z DR. TATJANO TRAJKOVSKO

Skozi program boste:
• z okusno in zdravo hrano razvajali vaše celice, brbončice 

in telo
• z dihalnimi vajami spodbudili globoko sprostitev, 

prekrvavitev organov in dvig energije
• z nežnim qi-gongom in jogo aktivirali zdravilne procese  

in harmonijo v telesu
• se naučili izvajati zdravilno, izjemno sproščujočo         

meditacijo –  #eco-meditacijo, katere redno izvajanje 
ima številne pozitivne učinke na naše zdravje, počutje in 
življenje

• spoznali načine kako se soočati z neprijetnimi čustvi z 
namenom, da se jih osvobodite ter se lažje, bolj pogumno 
in avtentično izražate

Hotel
2x polni penzion

(dvoposteljna soba)
PETEK – NEDELJA

Zdraviliški dvor **** 570 €
Rimski dvor **** superior 590 €
Sofijin dvor **** superior 620 €

*Cene so v EUR za 1 osebo v dvoposteljni sobi, v kolikor v sobi bivata 2 osebi pri minimalnem 
bivanju 2 noči. Vse cene vključujejo DDV. DOPLAČILA: Klasična enoposteljna soba: 21 €/dan, 
dvoposteljna soba (single use): 28 €/dan

PROGRAM VKLJUČUJE:
• Namestitev v dvoposteljni sobi v izbranem hotelu s štirimi             

zvezdicami superior
• 2x polni penzion (bogat samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja)
• Vodeni programi s strani dr. Tatjane Trajkovske
• 2 x vstop v Deželo savn Varinia (petek in sobota)
• Neomejeno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu vse 3 dni
• Prost vstop v fitnes center
• Uporabo kopalnega plašča in copat
• Pitje vode iz termalnega vrelca
• Neomejen dostop do interneta
• Celodnevno kopanje na dan prihoda in odhoda
• Posebni popusti in ugodnosti v Wellness centru Amalija in         

Medicinskem centru Valetuda
• Brezplačno parkiranje spodaj pod hotelskim kompleksom

ZA PRIJAVE DO 1. NOVEMBRA
vam nudimo 10% POPUST.



Vikend REVITALIZACIJE TELESA, UMA & DUHA
25. - 27. NOVEMBER 2022 v Rimskih termah

PROGRAM DR. TATJANE TRAJKOVSKE:

PETEK
• prihod v hotel, namestitev v sobah od 14 ure dalje prosto 

za sproščanje po vaših željah in počitek
• 17:30 – srečanje udeležencev in uvodna predstavitev   

(vodi dr. Trajkovska)
• 18:30 – večerja
• 20.00 – vodena skupinska meditacija za aktiviranje srčne 

čakre in energije (vodi dr. Trajkovska)

SOBOTA
• 7:30 – 8:30 joga/qigong in jutranja meditacija   

(vodi dr. Trajkovska)
• 9:00 zajtrk
• 10:30 – 12:30 pomen dihanja za zdravje – spoznavanje in 

praksa 3 dihalnih tehnik (vodi dr. Trajkovska)
• 13:00 kosilo
• 14:00 – 16:30 prosto za masaže, kopeli, počitek
• 17:00  sproščujoča meditacija ob gongih in glasbilih v 

čudovitem historičnem delu (igra Alja Petrič)
• 18:00 večerja
• 20:00 zdravilna eco-meditacija (vodi dr. Trajkovska)

NEDELJA
• 7:30 – 8:30 joga/qigong in jutranja meditacija   

(vodi dr. Trajkovska)
• 9:00 zajtrk
• 10:30 – 12:30 zdrav način soočanja s čustvi & zaključni 

krog (vodi dr. Trajkovska)
• 13:30 kosilo
• po kosilu po želji prosto za kopanje, masaže ter kopeli

Če želite poseben oddih in hrepenite po 
revitalizaciji, se nam pridružite. 

Vaše telo in duša vam bosta
 HVALEŽNA.

Rezervacije in informacije:
 booking@rimske-terme.si ali 03 574 2000

WWW.RIMSKE-TERME.SI

Tatjana Trajkovska je zdravnica, ki se ukvarja s celostnim  
pristopom k zdravljenju. Njena strast je raziskovanje telesu  
lastnih procesov zdravljenja in regeneracije. Pri individualnem 
delu in skozi skupinske programe, spodbuja ljudi, da se prebudijo 
v lastno moč in aktivno vključijo v proces zdravljenja. Njen moto 
se glasi: Zaupaj telesu in srcu. 

Alja Petrič, nekoč arhitektka, danes pevka, pedagoginja in     
vsestranska raziskovalka, posveča svoje življenje raziskovanju 
glasbene umetnosti, vodenju individualnih in skupinskih zvokov-
no-glasbenih delavnic, poučevanju petja in terapevtsktemu 
delu z zvokom. Večletno delo z glasbo, različna izobraževanja in 
lastna čutenja, ji prinašajo dragocene uvide in izkustva katerim 
sledi v iskrenosti in jih v srčni predanosti prenaša naprej.


