
OBNOVITVENA REHABILITACIJA V LAŠKEM od 14.7. do 26.7. 2019 
 
Ob prihodu v zdravilišče Laško so nam na recepciji dodelili sobe, nato pa smo se  udobno 
namestili. Zvečer smo imeli spoznavno večerjo v Bidermajerjevem salonu. Dobili smo vse 
informacije o terapijah in o celotnem programu našega bivanja v hotelu. 
Naslednji dan smo opravili prvi obisk pri fiziatru, ki nam je dodelil terapije glede na 
posameznika. Po pregledu smo že začeli s predpisanimi terapijami in fizioterapijami. Vse je 
potekalo brez problemov.  
 

V prostem času smo se sprehajali po čudovitem parku ob hotelu.  
 

Hotel nam je ponudil tudi pilates-vadbo v telovadnici hotela. Na voljo smo imeli tudi druge 
aktivnost, kot so sprehod po energijskih točkah s športno instruktorico gospo Danico, telovadbo 
v vodi, kopanje, razne igre v notranjem in zunanjem bazenu … Vse aktivnosti so bile na lastno 
željo posameznika.  
 

Animator, gospod Tilen, nam je pripravil smeha poln družabni večer.  Ob živi glasbi na terasi 
smo tudi zaplesali. Večer je  hitro minil in odpravili smo se k počitku ter novim dogodivščinam 
naproti.  
 

V  ponedeljek smo imeli zanimivo predavanje o zdravilnih zeliščih in njihovi vsakdanji uporabi. 
 

In že je prišel dan piknika v naravi. Z avtobusom smo se odpeljali proti Celjski koči in pred  
 

Svetino zavili na turistično kmetijo ŠOLINC. Postregli so nas s pijačo dobrodošlice in dobrim 
domačim kruhom.  
 

 
 

 
 

Po ogledu muzeja kmečkega orodja in še nekaj drugih starin so nas postregli z dobrim domačim 
bogračem. 
 



 
 
Da je bil piknik še bolj zanimiv, nam je animator, gospod Tilen, popestril popoldan z raznimi 
igrami. Zvečer smo se polni dobre volje vrnili v hotel.  
 

Za zaključek našega bivanja v Laškem smo se skupaj podali na sprehod po energetskih točkah 
v spremstvu športne instruktorice, gospe Danice.  
 

Na zaključni večerji smo se zahvalili kolektivu TERMANE Laško, saj so lepo skrbeli za naše 
bivanje pri njih. Obujali smo lepe spomine na dogodke in doživetja med  bivanjem v Laškem.  
 

 
 

 
 

Poslovili smo se v upanju, da se drugo leto zopet srečamo. Domov smo se odpravili polni 
energije, elana in lepih vtisov na OR v Laškem.  
 

Zahvaljujemo se vodstvu društva PARAS, ki nam je omogočilo OR v LAŠKEM. 
 
Tekst in fotografije: Janko PIRC 

   
 
 


