
več kot  

3.000m2 vodnih 

površin, 11 bazenov, 

8 norih toboganov, 

otroški bazen.

Termin
1. 10.–30. 4.

Termin
1. 5.–30. 9.

Celodnevno kopanje – odrasli 17,90 € 19,90 €

Celodnevno kopanje – otroci (5-14,99 let) 13,90 € 15,90 €

Celodnevno kopanje – upokojenci, študentje, dijaki* 14,90 € 16,90 €

Popoldansko kopanje odrasli (po 16. uri) 15,90 € 17,90 €

Popoldansko kopanje otroci (po 16. uri, otroci 5-14,99 let) 11,90 € 13,90 €

3-Urno kopanje – odrasli ** 14,90 € 16,90 €

3-Urno kopanje – otroci  ** 10,90 € 12,90 €

Večerno kopanje (po 18. Uri) 8,90 € 9,90€

Celodnevno kopanje (2-kratni vstop) – odrasli (1 oseba) 22,90 € 24,90 €

Celodnevno kopanje (2-kratni vstop) – otroci (1 oseba) 18,90 € 21,90 €

Kopanje + kosilo – odrasli 27,90 € 29,90 €

Kopanje + kosilo – otroci 21,90 € 23,90 €

Kopanje + pica – odrasli 24,90 € 26,90 €

Kopanje + pica – otroci 21,90 € 23,90 €

Savna – doplačilo h kopalni karti (1-kratni vstop) 17,90 € 14,90 €

SAVNA (1-kratni vstop, brez vstopa na bazene) 21,90 € 18,90 €

Doplačilo hotelski gost (na dan odhoda) 9,90 €

Izposoja ležalnika na zelenici / 2,00 €

Izposoja brisače *** 3,00 €

Izposoja kopalnega plašča *** 5,00 €

*  Ob nakupu kopalne karte se je potrebno identificirati z veljavno upokojensko, dijaško oziroma 
študentsko izkaznico. Ponudba velja samo za individualne slovenske goste.

**  Doplačilo za vsakih 30 minut: 1,00 € – odrasli; 0,50 € – otroci.
***  Kavcija za izposojo brisače je 15,00 €. Izguba brisače se zaračuna v višini kavcije. Kavcija za 

izposojo kopalnega plašča je 40,00 €. Izguba kopalnega plašča se zaračuna v višini kavcije.

Cenik kopaliških  
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Termin
1. 10.–30. 4.

Termin
1. 5.–30. 9.

Letna karta – odrasli **** 850,00 €

Letna karta – otroci 590,00 €

Poletna sezonska karta (1. 5.–30. 9.) – Odrasli **** / 490,00 €

Poletna sezonska karta (1. 5.–30. 9.) – Otroci / 390,00 €

Zimska sezonska karta (1. 10.–30. 4.) – Odrasli **** 550,00 € /

Zimska sezonska karta (1. 10.–30. 4.) – Otroci 450,00 € /

Mesečna karta – odrasli **** 179,00 €

Mesečna karta – otroci 139,00 €

Mala karta (abonma vsebuje 11 celodnevnih kopalnih kart) ***** 179,00 €

Letna karta za savno 660,00 €

Zimska sezonska karta za savno (1. 10.–30. 4.) 390,00 € /

Mesečna karta za savno 219,00 €

****  Za dijake, študente in upokojence velja 10 % popust ob nakupu 
letne, sezonske in mesečne karte. Ob nakupu je potrebno predložiti 
veljavno dijaško, študentsko oziroma upokojensko izkaznico. 

*****  Veljavnost kopalnih kart je 1 leto od dneva nakupa.
Letne, sezonske in mesečne karte so personalizirane in niso prenosljive 
ter omogočajo 1 vstop na dan. Ob nakupu je potrebno predložiti osebno 
fotografijo za izdelavo karte. 
Vstopnica za kopanje velja za 1-kratni vstop. Zadnji čas vstopa je 1 uro pred 
zapiralnim časom.

*	 Ob	nakupu	kopalne	karte	se	je	potrebno	identificirati	z	veljavno	
upokojensko,	dijaško	oziroma	študentsko	izkaznico.	Ponudba	velja	
samo	za	individualne	goste.

**	 Doplačilo	prekoračitve	pri	3	urni	kopalni	karti	za	vsakih	30	minut:	1,00 
€ – odrasli; 0,50 € – otroci.

***	 Kavcija	za	izposojo	brisače	je	15,00 €.	Izguba	brisače	se	zaračuna	v	
višini	kavcije.	Kavcija	za	izposojo	kopalnega	plašča	je	40,00 €.	Izguba	
kopalnega	plašča	se	zaračuna	v	višini	kavcije.

Vse	cene	so	v	EUR	in	vključujejo	DDV.	Pridružujemo	si	pravico	do	spremembe	cen	in	ponudbe.	
Sava	Turizem	d.d.,	Dunajska	152,	1000	Ljubljana.	Ponudba	velja	od	1.1.2023.
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