
MAKSIM OSIPOV V HOTELU RIBNO*** NA BLEDU 
Maksim Osipov je naziv magister ljudske medicine pridobil na Akademiji 

za zdravilstvo in energoinformativne znanosti v Moskvi. Leta 2002 je 

pridobil svetovno licenco za zdravilstvo. Zdaj je zaradi najvišjih ocen na 

izpitih registriran med desetimi najboljšimi zdravilci na svetu. 

Po znanih podatkih dosega vidne rezultate in zdravi praktično vse: 

glavobol z migreno, bolečine hrbtenice in križa, išias, sklepna in 

revmatska obolenja, probleme s prekrvavitvijo (cirkulacijo), bronhitis, 

psihične in imunske težave, Downov sindrom, paraplegične in 

diabetične težave, zvišan krvni tlak, cerebralno paralizo, dioptrijo, stres, 

možgansko kap in srčni infarkt, motorične in druge težave otrok ... 

Paket vključuje: • 2 nočitvi v dvoposteljni sobi s polpenzionom
• 1 terapija pri zdravilcu g. Maksimu Osipov
• 10 % popust na masaže v hotelu
• 20 % popust na vstop v bazene v Wellness centru Živa v centru Bleda
• brezplačno parkirno mesto

• DDV

Cene po osebi (2 noči) 24.6.–29.7.2018 
23.9.–28.10.2018 

23.12.–30.12.2018 
25.11.–2.12.2018 

Dvoposteljna soba 160 € 109 € 89 € 

Doplačilo za dodatno noč (brez terapije) 78 € 52 € 42 € 

Doplačilo na noč osebe, ki ne koristi terapije 78 € 52 € 42 € 

Doplačila: 

Popusti za 
otroke s 
terapijo: 

Popusti za 
otroke brez 
terapije: 

• Turistična taksa - 1,50 € na osebo na noč

• Enoposteljna soba – 20 € na osebo na noč ( v terminu 22.7.–29.7.: 35 €)

• en otrok do 12. leta na dodatnem ležišču v sobi z dvema odraslima: 50 % popust na dvodnevni paket

• en otrok do 12. leta na stalnem ležišču v sobi z enim odraslim: odrasla oseba plača dvodnevni paket,

otrok ima 50% popust na dvodnevni paket.

• en otrok do 6. leta na dodatnem ležišču v sobi z dvema odraslima: otrok gratis

• en otrok do 6. leta na stalnem ležišču v sobi z enim odraslim: odrasla oseba plača ceno enoposteljne
sobe, otrok gratis 

• en otrok od 6. do 12. leta na dodatnem ležišču v sobi z dvema odraslima: otrok ima 50 % popust

• en otrok do 6. do 12. leta na stalnem ležišču v sobi z enim odraslim: otrok ima 30 % popust

Odpoved: Brezplačna odpoved rezervacije: 8 dni pred prihodom 

Plačilni pogoji: kreditna kartica za garancijo ali 30 % predplačilo ob potrditvi rezervacije 
Rezervacije: na povpraševanje in razpoložljivost kapacitet 

Informacije in 
rezervacije: 

Romana Robič, produktni vodja
tel: +386 4 578 34 44, fax: +386 4 578 32 00 

e-mail: info@hotel-ribno.si

HOTEL RIBNO 
Izletniška 44, SI-4260 Bled 

t: +386 4 578 31 00 
f: +386 4 578 32 00 

e: info@hotel-ribno.si 
www.hotel-ribno.si 

PAKET Z BIOENERGIJO DO ZDRAVJA Z ZDRAVILCEM 

TERMINI Z MAKSIMOM 

OSIPOVIM: 

19.11. – 25.11.2018

17.12. – 23.12.2018 
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