Cenik vstopnic Termalni Park Terme Ptuj
Od 15. 9. 2022

Ponedeljek-petek
Celodnevna
vstopnica

4-urna
vstopnica

Večerna vstopnica
(vstop po 18. uri)

Celodnevna vstopnica
s kosilom ali večerjo v
restavraciji Zila

Odrasli

16,00

12,80

10,00

24,40

Otroci*

11,20

8,90

8,00

18,20

Upokojenci

13,60

12,20

10,00

23,60

Dijaki,
študentje**

13,60

12,20

10,00

23,60

Sobota, nedelja, prazniki
Celodnevna
vstopnica

4-urna
vstopnica

Družinske vstopnice*

Pon. - pet.

Sob., ned., prazniki

1 odrasel + 1 otrok

24,50

27,50

2 odrasla + 1 otrok

38,90

43,70

2 odrasla + 2 otroka

49,00

55,00

2 odrasla + 3 otroci

59,00

66,40

Posebne ponudbe vstopnic

Odrasli

Otroci*

Abonma vstopnica

160,00

112,00

Letna vstopnica

740,00

Zimska sezonska vstopnica

405,00

(vključuje 10 vstopov, je prenosljiva, velja vse dni v tednu - 1 leto od dneva nakupa)

Večerna vstopnica
(vstop po 18. uri)

Celodnevna vstopnica
s kosilom ali večerjo v
restavraciji Zila

(Letna vstopnica ni prenosljiva, velja vse dni v tednu - 1 leto od dneva nakupa)
(Zimska sezonska vstopnica ni prenosljiva, velja vse dni
v tednu - od dneva nakupa do 30. 4. 2023)

290,00

Odrasli

18,00

14,40

12,00

26,20

Otroci*

12,60

10,00

9,00

19,60

Upokojenci

15,30

13,80

12,00

25,30

Dijaki,
študentje**

Doplačila

15,30

13,80

12,00

25,30

Kavcija za Chip kartico v notranjem kopališču ali žeton na letnem kopališču

2,00

Enkratni najem kopalne brisače ali rjuhe

3,00

Aquapass

Zamudnina kopanje

Aquapass: odrasli: 20,00 EUR, otroci: 10,00 EUR

Kosilo ali večerja v restavraciji Zila:

*
Plačljiv vstop za otroka upoštevamo za otroke v starosti 5-15 let.
** 	 Popust za študente in dijake se upoštev ob predložitvi veljavne študentske/
dijaške izkaznice.

Wellness ponudba

Celodnevna vstopnica za enkratni vstop v enega izmed vodnih parkov
Sava Hotels & Resorts. Velja vse dni v tednu.

Tedenske ugodnosti
Ponedeljek - dan za mlade:
celodnevna vstopnica: otroci 5,60 €, dijaki, študentje 6,80 €
Sreda - dan za upokojence:
celodnevna vstopnica 6,80 €
Petek - dan za družine:
ob nakupu dveh celodnevnih vstopnic za odrasle do 2 otroka gratis
samo 32,00 €.
Tedenske ugodnosti ne veljajo ob praznikih, med krompirjevimi,
božično-novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami.

T: 02 74 94 530

E: termalni.park@terme-ptuj.si

Odrasli

0,50 €/30 min

Otroci*

0,20 €/30 min

Odrasli

15,00

Otroci*

10,50

Masaže, kopeli, nege obraza in telesa ter ostali tretmaji so vam na voljo v Valens Augusta
Wellnessu v Grand Hotelu Primus****SUP. Na voljo so tudi darilni boni. Kupite jih lahko na
wellness recepciji v Grand Hotelu Primus.
Rezervacije: 02 74 94 150

Obratovalni čas notranjega kopališča
Ponedeljek - nedelja: 8.00 - 21.00

Obratovalni čas savn

Savne v notranjem termalnem parku:
Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 12.00 - 20.30
Sreda, sobota, nedelja, prazniki: 9.00 - 20.30
Zunanja savna v panonski hiši in vinskem sodu:
Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 14.00 - 20.30
Sreda, sobota, nedelja, prazniki: 11.00 - 20.30

Terme Ptuj si pridržujejo pravico o svobodnem odločanju glede obratovanja kopališč, kar pa morajo objaviti pred
vhodom v Termalni Park in na internetnih straneh. Na bazene je možno vstopiti najkasneje 1 uro pred zaprtjem
Termalnega Parka. Ob nakupu vstopnice za kopanje se lahko uporabljajo tudi savne Termalnega Parka.
Cenik velja od 15. 9. 2022 do preklica. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do
spremembe cen, obratovalnih časov in prodajnih pogojev. Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana.
Terme Ptuj – Sava Turizem d.d., Pot v toplice 9, 2251 Ptuj, ID za DDV SI53667409

