Oddih v veseli
družbi

Hotel Delﬁn v Izoli že 33 let nudi slovenskim
upokojencem možnost ugodnega letovanja na
slovenski obali. Upokojenci radi letujejo pri nas
zaradi druženja s sovrstniki, prijaznega osebja
in občutka varnosti. Seveda pa tudi zaradi
blage morske klime, ki omogoča lepe
sprehode ob morju skozi vse leto. K temu, da je
dopust pri nas res doživetje v vseh letnih časih,
prispevajo naši bazeni z ogrevano morsko
vodo. V hotelu Delﬁn se poje, pleše in veseli.
Pravi oddih v veseli družbi!

Ob hotelu Delﬁn raste prav poseben vrt
zdravilnih rastlin. Vrt je sestavljen iz več
sklopov, in sicer iz cvetočega travnika, iz vrta
zdravilnih rastlin in zelišč Krasa in Istre ter
osrednjega dela, Kneippovega vrta. V njem
rastejo rastline, ki jih je pri svojem delu
uporabljal Sebastjan Kneipp, znani zdravilec in
vodni terapevt iz 18. stoleja. Sprehajati se med
temi rastlinami pomeni sprehajati se med tem,
kar je tisočletje človeku služilo za lajšanje
bolezni in drugih težav.

Članstvo v društvu
upokojencev se splača!
Vsi upokojenci letujejo po ugodnejših cenah, s
članstvom v društvu upokojencev si zagotovite
še dodatni 10- odstotni popust. Številna
društva upokojencev organizirajo tudi
skupinska letovanja, pozanimajte se v vašem
društvu.

Hotel Delﬁn v Izoli

Hotel Delﬁn***, Izola
T: 05 / 6607 400
E: rezervacije@hotel-delﬁn.si
www.hotel-delﬁn.si

Soba v hotelu Delﬁn

Za vse aktivne
seniorje
Slovenije

Se pripravljate na odhod v pokoj?
Vas skrbi, kako boste preživeli s pokojnino?
Vas je strah, da bo vaš dan prazen?
Se vam zdi, da vas mlajši ne upoštevajo
dovolj?
Bi radi svoje znanje, bogate življenjske
izkušnje in modrost prenesli drugim?

Borimo se za spoštovanje pravic starejših.
Borimo se za človeka vredne pokojnine, za
možnost dodatne zaposlitve upokojenih, za
družbeno priznanje prispevka dedkov in
babic, za priznanje milijonov ur našega
prostovoljnega prispevka družbi.
Za obrambo naših pravic nujno
potrebujemo upokojene strokovnjake vseh
poklicev!

Pridružite se nam!
Potrebujemo vas!

Pridite v družbo poštenih, dobronamernih ljudi!
Polepšajte si vstop v tretje življenjsko obdobje!

Smo največja nevladna, neproﬁtna,
nestrankarska, samopomočna organizacija v
Sloveniji.

Vključite se v eno od društev upokojencev,
članov Zveze društev upokojencev Slovenije.

230.000 nas je!
Združujemo se v 520 društvih in klubih v vseh
krajih Slovenije.
Članarina je le 6 do 15 € letno!
Ne čakajte na pokoj, pridružite se zdaj! Več, kot
nas bo, lažje bomo branili svoje pravice.

Pokličite na naš telefon 01 519 50 86 ali
najbližje društvo upokojencev v vašem kraju.
Čakamo vas, skupaj bomo močnejši!

www.zdus-zveza.si

Kaj vse vas čaka pri nas? Zagotovo boste
našli kaj, kar vas bo pritegnilo.

Radi plešete?
Vključite se v eno od 60 plesnih skupin.

Ste športnik-ca? Radi tekmujete?
Pri nas gojimo 12 različnih panog.

Vas zanima tehnična kultura?
Pridite, ne bo vam žal.

Vas zanima rekreacija?
Pridružite se rekreacijskim in gorniškim
pohodnikom ali kolesarjem.

Hodite radi na enodnevne izlete?
Pridružite se nam na enem od 1.800 izletov v
letu. Veliko boste doživeli in o hrani, da ne
govorimo.

Bi radi slikali?
Dobrodošli v eno izmed 70 slikarskih skupin!
Radi pojete?
Pridružite se enemu od 160 pevskih zborov ali
60 skupin ljudskih pevcev.
Vas zanima amatersko gledališče?
Pridružite se eni od 30 dramskih skupin.
Se radi ukvarjate z ročnimi deli?
Vključite se v eno od kreativnih skupin v enem
od 170 društev

Novost!
ZDUS je marca 2015 ustanovil Zavod za
izobraževanje, usposabljanje, posredovanje
in pomoč ljudem v tretjem življenjskem
obdobju – ZAVOD MODRI ŽIVKO.
Kontakt: e-pošta modrizivko@gmail.com ali
brezplačna telefonska številka 080 30 14.

