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Raznovrstnost
doživetij in edinstvene
termalne vode

Sava Hotels and Resorts je največja slovenska hotelska skupina, ki ima svoje
namestitve v najlepših slovenskih krajih, kjer je nekoč valovalo panonsko
morje in ob idiličnem blejskem jezeru. Prav na vseh naših destinacijah gostje
uživajo v najbolj poživljajočem elementu – termomineralni vodi, ki je temelj
odličnega zdravja in dobrega počutja.
V Sava Hotels & Resorts vemo, da pričakujete nepozaben oddih. In vemo,
kako ga pričarati! Radodarna narava nam je v varstvo zaupala termalne vrelce,
dragoceni dar, ki ga, oplemenitenega s skrbno pripravljenimi programi za
zdravje in dobro počutje ter neštetimi nepozabnimi doživetji, radi delimo z
vami. Za vaše zdravje in dobro počutje. Za telo in dušo. Za nova doživetja, za
nepozabne trenutke. Za nasmeh. Za srečo. Za življenje!
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Nova doživetja za lepše bivanje

V letu 2020 vas bo na naših destinacijah pričakalo kar nekaj novosti. Na Bledu bomo prenovili
največji hotel na Bledu - Hotel Park ob jezerski promenadi. V Termah 3000 bo goste pričakala
nova restavracija Hotela Ajda z zunanjo teraso. Terme Ptuj se bodo ponašale z novimi mobilnimi
hiškami znotraj dišečega nasada sivke. Še vedno pa smo ponosni na pridobitve iz leta 2019 –
med drugim na celovito prenovo Kavarne Park na Bledu, Salona zdravja v Zdravilišču Radenci ter
renovacijo kopališča Hotela Ajda in notranjega Termalnega parka v Termah 3000. Obiščite nas in
se prepustite zgodbam, ki jih pripoveduje naša ponudba!

DRUŽINSKI BO NUS

Počitniški družinski
bonus v Termah 3000 –
Moravske Toplice, Zdravilišču Radenci, Termah
Lendava in v Termah
Ptuj.
Prazniki do treh kraljev
1.1.– 6.1. 2020, velja cena
sezone B + družinski bonus (1 otrok do 12.leta in
1 otrok do 6.leta starosti
brezplačno).

·
Zimske počitnice
14.02.-01.03.2020, velja
cena sezone B + družinski
bonus (1 otrok do 12.leta
in 1 otrok do 6.leta starosti
brezplačno).
Velika noč 10.04.13.04.2020, velja cena
sezone B in ni posebnih
družinskih bonusov.

Prvomajski prazniki:
24.04.-03.05.2020, velja
cena sezone C + družinski
bonus (1 otrok do 12.leta
in 1 otrok do 6.leta starosti
brezplačno).

Novoletni prazniki:
29.12.2020-03.01.2021,
velja vikend cena sezone
C + doplačila silvestrovanje.
Ni družinskih bonusov.

Krompirjeve počitnice:
23.10.-01.11.2020, velja
cena sezone C + družinski
bonus (1 otrok do 12.leta
in 1 otrok do 6.leta starosti
brezplačno).

Počitniški družinski bonusi
ne veljajo v Prekmurski
Vasi Ajda in bungalovih
ter apartmajih v Termah
3000-Moravske Toplice in
bungalovih ter mobilnih
hiškah v Termah Ptuj.

Božični in prednovoletni
prazniki:
21.12.-29.12.2020, velja
cena sezone C + družinski
bonus (1 otrok do 12.leta
in 1 otrok do 6.leta starosti
brezplačno).

Storno stroški:
Pri odpovedi na dan prihoda ali če se gost ne prijavi
(NO SHOW), se zaračuna
80% od vrednosti rezerviranega aranžmaja.

Terme 3000 - Moravske Toplice
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Obilje dobrega
V TERMAH 3000 vas vsak dan obdari z novim doživetjem: vselej drugačnim, a vselej pristnim in
polnim vsega dobrega – kot pokrajina, ki vas obdaja! Zdravilni učinki edinstvene črne termomineralne vode, razkošje wellnessa, adrenalinski užitki vodnega parka, sproščeno druženje ob
golfu, izbrana ponudba pristnih lokalnih specialitet in tradicionalnih jedi, v katere so vrhunski
kuharski mojstri ujeli srčiko Prekmurja... Izberite svoja doživetja in si ustvarite dan, kakršnega
ste si vselej želeli!

1.

2.

3.

4.

5.

Eden največjih termalnih parkov v Sloveniji in hotelska kopališča.
1. Črna termo-mineralna voda iz črnih globin pod termami. 2. Razvajajte svoje telo v harmoniji z naravo Prekmurja. 3. Brbončice pošljite na zmenek s prekmurskimi chefi.
4. Odlično izhodišče za odkrivanje kar 4 dežel – tudi s kolesa. 5. Adrenalinske atrakcije v zunanjem termalnem parku.

Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani sobi izbranega
hotela.
Í Polpenzion z bogatim samopostrežnim zajtrkom in sezonskimi živili iz
lokalnega okolja ter bogato samopostrežno večerjo z več vrst hladnih
predjedi, juh, glavnih jedi, prilog,
solat, sirov, sadja in sladic. Enkrat
ali dvakrat tedensko po hotelskem
razporedu večerja s tradicionalnimi
prekmurskimi jedmi.
Í Neomejeno kopanje v notranjih in
zunanjih termalnih bazenih v izbranem hotelu. Gostom Hotela Ajda in
Hotela Livada Prestige na voljo tudi
kopanje v Hotelu Termal.
Í Možnost kopanja v bazenih hotela
nastanitve na dan prihoda od 11.00
in celodnevno kopanje na dan odhoda.
Í Vstop v hotelske savne v hotelu nastanitve:
− Livada Prestige: finska, turška, bio,
infra rdeča, laconium in caldarium,
whirpool in bazen za kneippanje.
− Ajda: finska, bio, infra rdeča, laconium in parna savna. Možen tudi

vstop v finsko savno kopališča Hotela Termal.
− Termal: finska savna.
Í Neomejeno kopanje v notranjem in
zunanjem delu adrenalinskega Termalnega parka Terme 3000 z 11 bazeni in edinstvenim 360 stopinjskim
toboganom Aqualoop. Tobogan Aqualoop in zunanji bazeni obratujejo
od 1.5.-15.9. Na dan odhoda možnost
kopanja do 11.00 ure.
Í Vstop v fitnes za goste Hotela Livada
Prestige in Ajda. Na voljo tekaška
steza, kolo, multifunkcijska naprava
in uteži.
Í Dnevno sveže sadje v kotičku za zdravje na recepciji Hotela Livada Prestige,
Hotela Ajda in Hotela Termal .

Í Savna rjuha na voljo v kopališču Hotela Livada Prestige in Hotela Ajda.
Í Ležalniki in senčniki ob notranjem in
zunanjem bazenu hotela namestitve.
Í Program animacijskih aktivnosti z
vadbami, druženji in glasbenimi večeri.
Í Otroški klub s Štrkom Vikijem v času
šolskih počitnic.
Í Slovenski in nemški dnevni časopis v
Aperitiv baru Hotela Livada Prestige.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Zunanje parkirišče.
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Bike
Box

Dodatne brezplačne storitve
vključene v paket

Í Dodatni vzglavniki polnjeni s prekmurskimi ajdovimi luščinami v sobah
hotelov Ajda in Livada Prestige.
Í Kopalni plašč v sobi. V hotelih Livada
Prestige in Ajda so v sobi na voljo
tudi copati in kopalne brisače.

Doplačilo 19 EUR na recepcijah
Vsebuje: Kolesarsko karto, opis 4 poti različnih,
dolžin in zahtevnosti, GPS podporo (najem GPS
naprave ali aplikacija z navodili), energijsko
ploščico in 0,5 l plastenko vode.

HOTELI
A

Sezona

B

C

med tednom

vikend

med tednom

vikend

med tednom

vikend

Dvoposteljna soba Prestige

83

91

93

98

98

103

Dvoposteljna soba Prestige comfort

103

111

113

118

118

123

Junior Suita

113

121

123

128

128

133

Senior Suita

133

141

143

148

148

153

Livada Suita

183

191

193

198

198

203

75

80

84

89

88

93

105

110

114

119

118

123

Dvoposteljna soba

63

68

67

72

70

75

Dvoposteljna soba z balkonom

68

73

72

77

75

80

Suita

93

98

97

102

100

105

Cena na osebo na noč

HOTEL LIVADA PRESTIGE * * * * *

HOTEL AJDA * * * *
Dvoposteljna soba Premium
Suita
HOTEL TERMAL * * * *

Minimum bivanja dve noči.
Sezona A:
Sezona C:

6.

6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020, Sezona B: 1.1.-5.1., 31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 26.11.2020,
24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

7.

Terme 3000 - Moravske Toplice

PAKET TERMALNI UŽITKI TERME 3000-MORAVSKE TOPLICE

8.

6. Hotel Livada Prestige z ekskluzivnimi hotelskimi bazeni. 7. Nedavno prenovljeno hotelsko kopališče Hotel Ajda. 8. Hotel Termal v srčiki termalnega dogajanja.

Terme 3000 - Moravske Toplice
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PAKET TERMALNI UŽITKI APARTMAJI IN BUNGALOVI
Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani sobi namestitve.
Í Polpenzion v Hotelu Termal z bogatim samopostrežnim zajtrkom in
sezonskimi živili iz lokalnega okolja
ter bogato samopostrežno večerjo z
več vrst hladnih predjedi, juh, glavnih jedi, prilog, solat, sirov, sadja in
sladic. Ob sredah večerja s tradicionalnimi prekmurskimi jedmi.
Í Neomejeno kopanje v notranjih in
zunanjih termalnih bazenih v Hotelu
Termal.

Í Možnost kopanja v hotelskih bazenih na dan prihoda od 11.00 in celodnevno kopanje na dan odhoda.
Í Vstop v finsko savno kopališča v
Hotelu Termal.
Í Neomejeno kopanje v notranjem in
zunanjem delu adrenalinskega Termalnega parka Terme 3000 z 11 bazeni in edinstvenim 360 stopinjskim
toboganom Aqualoop. Tobogan Aqualoop in zunanji bazeni obratujejo
od 1.5.-15.9. Na dan odhoda možnost
kopanja do 11.00 ure

A

Sezona
Cena na osebo na noč

APPARTMAJI 2+1 * * * *
Dvoposteljna soba

BUNGALOVI TERMAL * * *
Dvoposteljna soba

Dodatne brezplačne storitve
vključene v paket

Í Brisače v sobi.
Í Ležalniki in senčniki ob bazenih kopališča Hotela Termal.
Í Program animacijskih aktivnosti
z vadbami, druženji in glasbenimi
večeri.
Í Otroški klub s Štrkom Vikijem v času
šolskih počitnic.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave v
avli Hotela Termal.
Í Zunanje parkirišče.

B

C

med tednom

vikend

med tednom

vikend

med tednom

vikend

49

54

52

57

56

61

41

46

46

51

48

53

Minimum bivanja dve noči.
Sezona A:
Sezona C:

9.

6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020, Sezona B: 1.1.-5.1., 31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 26.11.2020,
24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

10.

11.

9. Neomejeno kopanje v notranjem delu termalnega parka v dveh nadstropjih. 10. Edinstveni tobogani in zip line v zunanjem delu termalnega parka. 11. Bogat polpenzion z lokalnimi jedmi.

Terme 3000 - Moravske Toplice

Dizajnerske hišice
v Prekmurju

Sredi prostranih prekmurskih livad, ob brbotanju črne termo-mineralne vode, pozdravite jutro
med drevesi na terasi lesene hiške, krite s slamo.
Se boste pustili razvajati mojstrom kulinarike v
Hotelu Ajda ali se boste v pripravi prekmurskih
dobrot preizkusili sami v polno opremljeni kuhinji hišice? Po doživetjih polnem dnevu se boste
v zgornjem nadstropju zazibali v prijeten spanec
na blazinah, polnjenih z ajdovimi luščinami.

7

PREKMURSKA VAS AJDA****
Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani enoti.
Í Dobrodošlica v sobi.
Í Polpenzion v Hotelu Ajda z bogatim
samopostrežnim zajtrkom in
sezonskimi živili iz lokalnega okolja
ter bogato samopostrežno večerjo
z več vrst hladnih predjedi, juh,
glavnih jedi, prilog, solat, sirov,
sadja in sladic. Ob torkih večerja s
tradicionalnimi prekmurskimi jedmi.
Í Neomejeno kopanje v notranjih in
zunanjih termalnih bazenih v hotelih
Ajda in Termal.
Í Možnost kopanja na kopališčih
hotelov Ajda in Termal v bazenih
hotelov na dan prihoda od 11.00 in
celodnevno kopanje na dan odhoda.
Í Vstop v hotelske savne:
− Ajda: finska, bio, infra rdeča, laconium in parna savna. Možen tudi

vstop v finsko savno kopališča Hotela Termal.
Í Neomejeno kopanje v notranjem
in zunanjem delu adrenalinskega
Termalnega parka Terme 3000
z 11 bazeni in edinstvenim 360
stopinjskim toboganom Aqualoop.
Tobogan Aqualoop in zunanji bazeni
obratujejo od 1.5.–15.9. Na dan
odhoda možnost kopanja do 11.00
ure.
Í Vstop v hotelski fitnes. Na voljo
tekaška steza, kolo, multifunkcijska
naprava in uteži.
Dodatne brezplačne storitve
vključene v paket

Í Dodatni vzglavniki polnjeni s prekmurskimi ajdovimi luščinami v apartmajih.

Sezona
Cena na apartma na noč

Í Kopalne brisače in kopalni plašč v
apartmajih.
Í Ležalniki na kopališčih hotelov Ajda
in Termal.
Í Program animacijskih aktivnosti
z vadbami, druženji in glasbenimi
večeri.
Í Otroški klub s Štrkom Vikijem v času
šolskih počitnic.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Zunanje parkirišče.
Doplačila:

Í Polni penzion s kosilom v Restavraciji
Ajda: 15 € na dan po osebi,
Í Turistična taksa in prijavnina,
Í Zgodnji prihod in pozni odhod: 30€
na sobo,
Í Hišni ljubljenčki (možno samo v
enem apartmaju): 15 € na noč.

A

A

B

med tednom

Vikend

Vse dni

131

156

146

Superior depandansa 3 os.

171

201

Superior apartma 4 os

210

230

270

Family suite 4 osebe

260

285

335

Superior depandansa 2 os.

176

Minimum bivanja dve noči. Pri Superior depandansa 3 os., Superior apartma 4 os in Family suite 4 osebe je doplačilo za
dodatno osebo ( otrok do 12 let ) 25€ , pri Family suitah je doplačilo še za dodatno osebo nad 12 let 50€
Sezona A:

12.

1.1.-23-4., 3.5.-2.7., 28.8.- 8.10., 13.11.- 17.12;
13.

Sezona B:

24.4.- 2.5., 3.7.- 27.8., 9.10.- 12.11., 18.12.- 31.12.2020
14.

12 Zunanja terasa v zelenem okolju. 13. Različno velike hišice s svetlo in prostorno notranjostjo. 14. Sprostite stopala s hojo po bosonogi poti, ki se vije med hišicami Prekmurske vasi Ajda.

Terme 3000 - Moravske Toplice
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Sprostitev v objemu
prekmurske ajde
Hotel Ajda in Prekmurska vas Ajda živita zgodbo
ajde – lokalnega žita, ki ga nosita v imenu. Ajda
spremlja goste na vsakem koraku – v posteljnih
vzglavnikih, kjer poskrbi za miren in globok
spanec; v kulinariki, kjer bogati okus lokalnih in
drugih jedi; pa tudi povsod v hotelu, kjer s svojo
podobo vnaša občutek miline. Paket Sanjanje
z ajdo vključuje ajdove in druge posladke za
popolno sprostitev v Termah 3000!

PAKET SANJE Z AJDO
Standardne storitve vključene v paket
Í Nastanitev izbrane namestitve.
Í Polpenzion z bogatim samopostrežnim zajtrkom in sezonskimi živili
iz lokalnega okolja ter bogatimi samopostrežnimi večerjami z več vrst
hladnih predjedi, juh, glavnih jedi,
prilog, solat, sirov, sadja in sladic.
Í Neomejeno kopanje v notranjih in
zunanjih bazenih s termalno vodo v
Hotelu Ajda. Na voljo tudi kopanje v
Hotelu Termal.
Í Možnost kopanja v bazenih Hotela
Ajda na dan prihoda od 11.00 in cel
dan na dan odhoda.
Í Vstop v hotelske savne:
Í finska, bio, infra rdeča, laconiumin
parna savna. Možen tudi vstop v finsko savno kopališča Hotela Termal.
Í Neomejeno kopanje v notranjem in
zunanjem delu adrenalinskega Ter-

f 1.1. – 30.12.2020

Hotel Ajda



Cena za 2 noči za 1 osebo
* Cena velja ob nastanitvi dveh oseb v sobi
15.

malnega parka Terme 3000 z 11 bazeni in edinstvenim 360 stopinjskim
toboganom Aqualoop. Tobogan Aqualoopin zunanji bazeni obratujejo
od 1.5.-15.9. Na dan odhoda možnost
kopanja do 11.00 ure
Í Vstop v fitnes. Na voljo tekaška steza, kolo, multifunkcijska naprava in
uteži.
Í Dnevno sveže sadje v kotičku za
zdravje na recepciji Hotela Ajda.

zunanjem bazenu hotela namestitve.
Í Program animacijskih aktivnosti
z vadbami, druženji in glasbenimi
večeri.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Zunanje parkirišče.

Dodatne brezplačne storitve vključene
v paket
Í Dodatni vzglavniki polnjeni s prekmurskimi ajdovimi luščinami v
sobah.
Í Brisače, kopalni plašč in copati v
sobi.
Í Savna rjuha v savni Hotela Ajda.
Í Ležalniki in senčniki ob notranjem in

Í Dobrodošlica v sobi – ajdovi piškotki
Í 1x ajdov smoothie za dan poln
energije
Í 1x masaža s črnim prekmurskim
zlatom (20 min) po osebi
Í Bon za obisk podeželske čokoladnice
Passero

v sobi z ožjim ležiščem 199€*
v dvoposteljni sobi
219€*
v suiti
277€*

In
še…

f 1.1. – 30.12.2020

Prekmurska vas Ajda



Cena za 2 noči za 1 osebo 199€*

* Cena velja ob nastanitvi dveh oseb v sobi

16.

15. Prenovljeno kopališče s savnami. 16. Svet ajdove sprostitve s počivalnico z aroma- in kromoterapijo. 17. Ajdov smoothie.

17.

Terme 3000 - Moravske Toplice

Termalni oddih
za gurmane
Prekmurje slovi po dobri hrani in izvrstnih
vinih. V restavracijah Term 3000 negujemo
kulinarično dediščino regije in organiziramo
posebne prekmurske večerje, kjer gostje lahko
okusijo lokalne jedi. Ker pa nadvse cenimo
lokalne ponudnike, smo za svoje goste pripravili
paket, ki vključuje Gourmet Over Mura ponudbo
– oglede in degustacije izbranih kulinaričnih
ponudnikov v okolici term.
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PAKET GOURMET OVER MURA
pin zunanji bazeni obratujejo od 1.5.15.9. Na dan odhoda možnost kopanja
Í Nastanitev v izbrani sobi izbrane nado 11.00 ure.
mestitve z zajtrkom. Gostje Prekmurske vasi Ajda koristijo obroke v Hotelu Í Vstop v fitnes za goste Hotela Livada
Prestige . Na voljo tekaška steza, kolo,
Ajda.
multifunkcijska naprava in uteži.
Í Neomejeno kopanje v notranjih in
Í Dnevno sveže sadje v kotičku za
zunanjih bazenih s termalno vodo v
zdravje na recepciji Hotela Livada in
Hotelu Livada ter za goste Prekmurske
Hotela Ajda.
vasi Ajda v Hotelu Ajda.
Standardne storitve vključene v paket

Í Možnost kopanja v hotelskih bazenih
na dan prihoda od 11.00 in cel dan na
dan odhoda.
Í Vstop v svet savn:
− Livada Prestige; finska, turška, bio,
infra rdeča, laconium in caldarium,
whirpool in bazen za kneippanje.
− Prekmurska vas Ajda v Hotelu Ajda;
finska, bio, infra rdeča, laconium in
parna savna. Možen tudi vstop v finsko savno kopališča Hotela Termal.
Í Neomejeno kopanje v notranjem in
zunanjem delu adrenalinskega Termalnega parka Terme 3000 z 11 bazeni
in edinstvenim 360 stopinjskim toboganom Aqualoop. Tobogan Aqualoo-

Dodatne brezplačne storitve vključene
v paket

Í Dodatni vzglavniki polnjeni s
prekmurskimi ajdovimi luščinami.
Í Brisače in kopalni plašč v sobi. V
hotelu Livada Prestige so v sobi na
voljo tudi copati in kopalne brisače.
Í Savna rjuha na voljo v kopališču
Hotela Livada Prestige.
Í Ležalniki in senčniki ob notranjem in
zunanjem bazenu hotela namestitve.
Í Program animacijskih aktivnosti
z vadbami, druženji in glasbenimi
večeri.

Í Slovenski in nemški dnevni časopis v
Aperitiv baru Hotela Livada.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Zunanje parkirišče.
Kulinarično doživetje
GOURMET OVER MURA:
• 	Na dan prihoda: ogled Šunkarne
Kodila z degustacijo
• 2. dan:
- Ogled Vinske kleti Marof s
pokušnjo vin (5 sort vina)
- Kulinarično doživetje v Restavraciji Rajh s 4-hodnim menijem
• 	Na dan odhoda: bogat samopostrežni zajtrk s sezonskimi živili
iz lokalnega okolja in lokalnim
jedmi (ocvirki, mesnine, namazi,
sladice), gostje lahko koristijo
tudi zeliščni vrt na hotelski terasi
Neomejeno kopanje v hotelskih
bazenih tudi na dan odhoda!

Prihod je možen od ponedeljka do petka. Min. bivanje 2 noči. Kulinarično doživetje lahko koristi le polnoletna oseba. Zamenjava ponudnikov oz. dneva obiska
ponudnikov znotraj kulinaričnega doživetja ni mogoča. Možno je doplačilo za večerjo ali kosilo v hotelski restavraciji (20 EUR na osebo). Doplačilo za dodatni
dan je 89 EUR na osebo/noč v dvoposteljni sobi Hotela Livada; v superior depandansi Prekmurska vas Ajda 131€ za 2 osebi/noč.

f 1.1.2020 – 30.12.2020

f 1.1.2020 – 30.12.2020

Hotel Livada Prestige

Prekmurska vas Ajda

Cena za 2 noči za 1 osebo v dvoposteljni sobi 230€* Cena za Superior depandanso za 2 noči za 2 osebi 365€*
* Cena velja ob nastanitvi dveh oseb v sobi
18.

* Cena velja ob nastanitvi dveh oseb v sobi

19.

20.

18. Kulinarično dediščino regije lahko odkrivate že v hotelski restavraciji. 19. V okolici term je veliko zanimivih vinskih poti. 20. Vinska klet Marof neguje sto tisoč trt na obronkih Goričkega.

Terme 3000 - Moravske Toplice

Vrhunska občutja
Prekmurja
Hotel Livada Prestige je edini petzvezdični hotel
v Prekmurju. V elegantnih sobah s pogledi na
ekskluzivno termalno kopališče ali prekmurske
ravnice vas čakajo kadi s črno termomineralno
vodo. Iz hotelske restavracije vseskozi diši po
prekmurskih dobrotah, ki se jim ne boste mogli
upreti. Hotelske savne in wellness center pa
ponujajo vse za termalno simfonijo užitkov!

10

PAKET SIMFONIJA UŽITKOV
Standardne storitve vključene v paket
Í Nastanitev v izbrani sobi.
Í Polpenzion z bogatim samopostrežnim zajtrkom in sezonskimi živili
iz lokalnega okolja ter bogatimi samopostrežnimi večerjami z več vrst
hladnih predjedi, juh, glavnih jedi,
prilog, solat, sirov, sadja in sladic.
Í Neomejeno kopanje v notranjih in
zunanjih hotelskih bazenih s termalno vodo.
Í Možnost kopanja v bazenih hotela
na dan prihoda od 11.00 in cel dan
na dan odhoda.
Í Vstop v svet savn: finska, turška,
bio,infra rdeča, laconium in caldarium,whirpool in bazen za kneippanje.
Í Neomejeno kopanje v notranjem in
zunanjem delu adrenalinskega Termalnega parka Terme 3000 z 11 ba-

zeni in edinstvenim 360 stopinjskim
toboganom Aqualoop. Tobogan Aqualoopin zunanji bazeni obratujejo
od 1.5.-15.9. Na dan odhoda možnost
kopanja do 11.00 ure.
Í Vstop v fitnes. Na voljo tekaška steza, kolo, multifunkcijska naprava in
uteži.
Í Dnevno sveže sadje v kotičku za
zdravje na recepciji Hotela Livada
Dodatne brezplačne storitve vključene
v paket
Í Kopalna brisača in copati v sobi.
Í Savna rjuha na voljo v kopališču
Hotela Livada Prestige.
Í Ležalniki in senčniki ob notranjem in
zunanjem bazenu hotela namestitve.
Í Program animacijskih aktivnosti
z vadbami, druženji in glasbenimi
večeri.

f 1.1. – 30.12.2020

Hotel Livada Prestige



Cena za 2 noči za 1 osebo

* Cena velja ob nastanitvi dveh oseb v sobi
21.

22.

Í Slovenski in nemški dnevni časopis v
Aperitiv baru Hotela Livada.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Zunanje parkirišče.

In
še…
Í Steklenica penečega vina v sobi
Í 1x tajska masaža hrbta z aromatičnimi olji (30 min)
Í Bon za obisk tropskega vrta
Í Brezplačno parkiranje v hotelski
garaži (do zasedbe kapacitet)

soba z ožjim ležiščem
prestige soba
dvoposteljna soba prestige comfort
junior suita

229€*
249€*
289€*
299€*

23.

21. Prostorne sobe s kadmi s črno termo-mineralno vodo. 22. Hotelski wellnes z ekskluzivnimi masažami. 23. Hotelske savne z masažnim bazenom in bazenom za knajpanje.

Terme 3000 - Moravske Toplice

Golf na ravnicah
Prekmurja
Terme 3000 kot zelen naravni park obdaja
kar 6236 metrov dolgo Golf igrišče Livada z 18
igralnimi polji. Nežno valoviti tereni, prostrane
čistine, igrive vodne in druge naravne ovire,
izzivalni 600 metrski par 5 na deveti luknji in ne
nazadnje poživljajoča črna termo–mineralna
voda iz vročih vrelcev Hotela Livada Prestige
vam zagotavljajo nepozabne golfske počitnice.
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PAKET BIRDIE LIVADA
Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani sobi.
Í Polpenzion z bogatim samopostrežnim zajtrkom in sezonskimi živili iz
lokalnega okolja ter bogato samopostrežno večerjo z več vrst hladnih
predjedi, juh, glavnih jedi, prilog,
solat, sirov, sadja in sladic. Dvakrat
tedensko večerja s tradicionalnimi
prekmurskimi jedmi.
Í Neomejeno kopanje v ekskluzivnih
notranjih in zunanjih termalnih bazenih Hotela Livada Prestige.
Í Kopanje v hotelskih bazenih od 11.
ure na dan prihoda in celodnevno
kopanje na dan odhoda.
Í Vstop v hotelske savne. Na voljo finska, turška, bio, infra rdeča, laconium
in caldarium, whirlpool in bazen za
kneippanje.
Í Neomejeno kopanje v notranjem in
zunanjem delu adrenalinskega Ter-

malnega parka Terme 3000 z 11 bazeni in edinstvenim 360 stopinjskim
toboganom Aqualoop. Tobogan Aqualoop in zunanji bazeni obratujejo od
1.5.-15.9. Na dan odhoda kopanje do
11. ure.
Í Vstop v fitnes. Na voljo tekaška steza, kolo, multifunkcijska naprava in
uteži.
Í Dnevno sveže sadje v kotičku za
zdravje na recepciji hotela.

Í Ležalniki in senčniki v hotelskem
kopališču.
Í Program animacijskih aktivnosti z
vadbami, druženji in glasbenimi večeri.
Í Otroški klub s Štrkom Vikijem v času
šolskih počitnic.
Í Slovenski in nemški dnevni časopis v
Aperitiv baru.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Zunanje parkirišče.

Dodatne brezplačne storitve
vključene v paket

In
še…

Í Dodatni vzglavniki polnjeni s prekmurskimi ajdovimi luščinami v
sobah.
Í Brisače, kopalni plašč, kopalne brisače in copati v sobi.
Í Savna rjuha v hotelskem kopališču.

Í Igralna karta za 18 lukenj na golf
igrišču Livada (obvezna rezervacija
startnega časa)
Í Brezplačno parkiranje v hotelski
garaži (do zasedbe kapacitet).

f 1.1. – 30.12.2020

Hotel Livada Prestige

2 noči za 1 osebo (vključena 2-krat igralna karta) 246 €*
3 noči za 1 osebo (vključena 3-krat igralna karta) 342 € *



namestitev v dvoposteljni sobi

Cena velja za bivanje med tednom (nedelja-petek ). Doplačilo za vikend 5€ po osebi na noč. * Cena velja ob nastanitvi dveh oseb v sobi.
24.

25.

26.

24. Ob Hotelu Livada Prestige vas pričakuje golf igrišče, odprto vse leto. 25. Golf igrišče z najdaljšo luknjo v Sloveniji. 26. Vodne ovire na Golf igrišču Livada.

Terme Ptuj
12

Popoln počitek, nov polet
Razvajanje ali aktivna skrb za telesno pripravljenost? V TERMAH PTUJ pravimo: oboje!
Štetje plavalnih zamahov v vodnem parku in blagodejnost ptujskih termalnih vrelcev.
Golf in savnanje. Jutranji tek in sproščujoča masaža. Joga in pomlajevalni tretma.
Kolesarjenje in poživljajoče kopeli. V TERMAH PTUJ vemo, da kot nekoč junaki Starega
Rima tudi junaki sodobnega sveta, vajeni hitrega življenjskega ritma, prisegate na
aktivno regeneracijo! Zato vas pričakujemo z bogato izbiro aktivnosti za rekreacijo in
sprostitev ter kulinarično ponudbo za zdravje in dobro počutje!
1.

2.

4.

5.

3.

1. Razvajanje v hotelskem wellnessu Valens Augusta v rimskem slogu. 2. Številne možnosti športnega udejstvovanja v termah in okolici. 3. Zdravstveni center, kjer grejo profesionalna
zdravstvena oskrba in sprostitveni programi z roko v roki 4. Preštevajte kulinarične užitke in ne kalorij. 5. Bogata rimska dediščina najstarejšega slovenskega mesta.

PAKET TERMALNI UŽITKI GRAND HOTEL PRIMUS
Í Nastanitev v izbrani sobi.
Í Pozdravni napitek za boljše počutje.
Í Polpenzion s pestrim samopostrežnim zajtrkom z lokalnimi dobrotami
in samopostrežna večerja z raznovrstnimi hladnimi predjedmi, juhami,
glavnimi jedmi, prilogami, izborom
solat in sladic iz lastne Primusove
slaščičarne. Ob petkih večerja z jedmi po recepturah iz rimskih časov in
pozdravom zgodovinskega lika Markusa Antoniusa Primusa.
Í Neomejeno kopanje v hotelskih
termalnih bazenih kopališča Vespasianus z večjim bazenom, otroškim
bazenom, dvema whirlpooloma ter
manjšim zunanjim bazenom.
Í 1x dnevno vstop v hotelski Svet savn
Flavia s finsko in ekstremno finsko

Í

Í

Í
Í

savno, ledeno jamo, aroma turško
savno ter blatno in solno savno.
Rituali z medom, blatom in soljo po
razporedu.
Dvakrat dnevno vstop v notranje
bazene in savne Termalnega parka s
sedmimi termalnimi bazeni (3 whirlpooli in zunanji bazen s toboganom). Na voljo turška in finska savna
ter posebna finska savna v panonski
hiši in v vinskem sodu. Vstop v savne
v kopalkah.
V poletnem času (predvidoma od 20.
5. do 5. 9.) dvakrat dnevno vstop v
zunanji Termalni Park z velikim sistemom toboganov, olimpijskim bazenom, bazenom z valovi, počasno
reko, otroškim bazenom in masažnim bazenom (skupaj 7 bazenov).
Brezplačna uporaba fitnesa.
Bon v vrednosti 10 € za storitev nad
A

Sezona

40 eur v Wellness centru Valens
Augusta.
Í Kopanje v hotelskih bazenih od
11. ure dalje na dan prihoda in celodnevno kopanje na dan odhoda.
Dodatne brezplačne storitve
vključene v paket

Í Program animacijskih aktivnosti z
vadbami, tečaji, druženji in izleti.
Í Uporaba palic za nordijsko hojo.
Í Kopalni plašč v sobi.
Í Ležalniki ob bazenih.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Parkirišče ob hotelu.
Í Bodimo fit, program priprave obrokov za dobro počutje in dan poln
energije.

B

C

med tednom

vikend

med tednom

vikend

med tednom

vikend

Dvoposteljna soba

72

77

81

86

85

90

Junior Suita

82

87

91

96

95

100

Senior Suita

87

92

96

101

100

105

Cena na osebo na noč

GRAND HOTEL PRIMUS****s

Minimum bivanja dve noči.
Sezona A:
Sezona C:

6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020, Sezona B: 1.1.-5.1., 31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 26.11.2020,
24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

PAKET TERMALNI UŽITKI BUNGALOVI IN MOBILNE HIŠKE
Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani namestitvi.
Í Polpenzionski obroki v Restavraciji
Zila. Samopostrežni zajtrk in večerja
s pestro ponudbo predjedi, juh in
glavnih jedi z lokalnim pridihom,
izbor solat in sladic iz Primusove
slaščičarne.
Í Dvakrat dnevno vstop v notranje
bazene in savne Termalnega parka s
sedmimi termalnimi bazeni (3 whirlpooli in zunanji bazen s toboganom). Na voljo turška in finska savna
ter posebna finska savna v panonski

hiši in v vinskem sodu. Vstop v savne
v kopalkah.
Í V poletnem času (predvidoma od 20.
5. do 5. 9.) dvakrat dnevno vstop v
zunanji Termalni Park z velikim sistemom toboganov, olimpijskim bazenom, bazenom z valovi, počasno
reko, otroškim bazenom in masažnim bazenom (skupaj 7 bazenov).
Í Možnost kopanja na dan prihoda od
11.00 in cel dan na dan odhoda.
Í Popust na vstop v hotelski Svet savn
Flavia, kjer so na voljo finska in ekstremna finska savna, ledena jama,
A

Sezona
Cena na osebo na noč

BUNGALOVI IN MOBILNE HIŠKE TERME PTUJ * * *
Dvoposteljna soba / mobilna hiška - standard

aroma turška savna, blatna in solna
savna. V določenih terminih izvajamo rituale z medom, blatom in soljo.
Dodatne brezplačne storitve
vključene v paket

Í Program animacijskih aktivnosti z
vadbami, tečaji, druženji in izleti
Í Ležalniki ob bazenih.
Í Brezplačna Wifi povezava
Í Parkirišče.

B

C

med tednom

vikend

med tednom

vikend

med tednom

vikend

44

49

48

53

51

56

Minimum bivanja dve noči. Doplačilo za bivanje v novih mobilnih hiškah - premium 5€ po osebi na noč.
Sezona A:
Sezona C:

6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020, Sezona B: 1.1.-5.1., 31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 26.11.2020,
24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

Terme Ptuj

Standardne storitve vključene v paket
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Terme Ptuj

Prisluhnite vinskim
zgodbam

14

Terme Ptuj ležijo na obrobju vinorodnega
okoliša, v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj,
do katerega se iz term sprehodite v le nekaj
minutah, pa lahko najdete potomko najstarejše
trte na svetu in mnoge priznane vinarje. V Grand
Hotelu Primus zato obujamo vinske zgodbe,
gostom hotela pa ponujamo prav poseben
paket bivanja z vključeno vinsko degustacijo in
vinskimi wellness storitvami. Povrnite si vitalno
energijo in se obkrožite z dobrim počutjem!

PAKET WINE & WELLNESS
stremna finska savna, ledena jama,
aroma turška savna, blatna in solna
savna. V določenih terminih izvajamo rituale z medom, blatom in soljo.
Í Brezplačna uporaba fitnesa.
Í Bon v vrednosti 10 € za storitev nad
40 eur v Wellness centru Valens Augusta.
Í Možnost kopanja v bazenih hotela
na dan prihoda od 11.00 in cel dan
na dan odhoda.

Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani sobi z bogatim
in raznolikim samopostrežnim zajtrkom.
Í Neomejeno kopanje v hotelskih
termalnih bazenih kopališča Vespasianus, z večjim bazenom, otroškim
bazenom, dvema whirlpooloma ter
manjšim zunanjim bazenom.
Í Dvakrat dnevno vstop v notranje
bazene in savne Termalnega parka s
sedmimi termalnimi bazeni (3 whirlpooli in zunanji bazen s toboganom). Na voljo turška in finska savna
ter posebna finska savna v panonski
hiši in v vinskem sodu. Vstop v savne
v kopalkah
Í V poletnem času (predvidoma od 20.
5. do 5. 9.) dvakrat dnevno vstop v
zunanji Termalni Park z velikim sistemom toboganov, olimpijskim bazenom, bazenom z valovi, počasno
reko, otroškim bazenom in masažnim bazenom (skupaj 7 bazenov).
Í 1 x dnevno vstop v hotelski Svet savn
Flavia, kjer so na voljo finska in ek-

f 01.01. – 30.12.2020

Grand Hotel Primus



Cena za 2 noči za 1 osebo

* Cena velja ob nastanitvi dveh oseb v sobi
6.

7.

In
še…
Í pijača dobrodošlice (kozarec Haložana iz Ptujske kleti ali soka),
Í 1 steklenica penine ob prihodu
(0,375 l),
Í 3-hodni meni ob spremljavi vin
lokalnih ponudnikov v restavraciji
Grand Hotela Primus,
Í 1x vinska kopel v dvoje (60 min),

Dodatne brezplačne storitve
vključene v paket

Í Program animacijskih aktivnosti z
vadbami, tečaji, druženji in izleti.
Í Uporaba palic za nordijsko hojo.
Í Kopalni plašč v sobi.
Í Ležalniki ob bazenih.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Parkirišče ob hotelu.
Í Bodimo fit, program priprave obrokov za dobro počutje in dan poln
energije.

s

Dvoposteljna soba
Junior suita
Senior suita

219,50€*
233,50€*
243,50€*
8.

6. Sobe Grand Hotela Primus ponujajo pogled na golf igrišče, vetrnico zdravja, Ptujski grad ali Termalni park. 7. Gurmanski užitki z lokalno vinsko spremljavo.
8. Svet savn Flavia s finsko, ledeno, turško, blatno in solno savno.

Hedonizem
po rimsko
Terme Ptuj

Včasih je največ, kar lahko storite za svoj
partnerski odnos, že to, da mu omogočite čas
in prostor, v katerem lahko znova zacveti v
vsej svoji veličini. V wellbeing Grand Hotelu
Primus vas pričakujejo imperij dobrega
počutja z bogato ponudbo wellness storitev,
svet savn in umirjeni termalni bazeni. Lahko
pa si privoščite ta poseben termalni paket
razvajanja in odkrijete, kako so se razvajali
stari Rimljani!

15

PAKET MAXIMUS PRIMUS
Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani sobi.
Í Pozdravni napitek za boljše počutje.
Í Polpenzion s pestrim samopostrežnim zajtrkom z lokalnimi dobrotami
in samopostrežna večerja z raznovrstnimi hladnimi predjedmi, juhami,
glavnimi jedmi, prilogami, izborom
solat in sladic iz lastne Primusove
slaščičarne. Ob petkih večerja z
izbranimi jedmi po recepturah iz
rimskih časov in pozdravom zgodovinskega lika Markusa Antoniusa
Primusa.
Í Neomejeno kopanje v hotelskih
termalnih bazenih kopališča Vespasianus, z večjim bazenom, otroškim
bazenom, dvema whirlpooloma ter
manjšim zunanjim bazenom.
Í 1 x dnevno vstop v hotelski Svet savn
Flavia, kjer so na voljo finska in ekstremna finska savna, ledena jama,
aroma turška savna, blatna in solna
savna. V določenih terminih izvajamo
rituale z medom, blatom in soljo.
Í Dvakrat dnevno vstop v notranje

f 01.01. – 30.12.2020

Grand Hotel Primus
Cena za 2 noči za 1 osebo



Í

Í
Í

Í

s

bazene in savne Termalnega parka s
sedmimi termalnimi bazeni (3 whirlpooli in zunanji bazen s toboganom).
Na voljo turška in finska savna ter
posebna finska savna v panonski hiši
in v vinskem sodu. Vstop v savne v
kopalkah.
V poletnem času (predvidoma od
20. 5. do 5. 9.) dvakrat dnevno vstop
v zunanji Termalni Park z velikim
sistemom toboganov, olimpijskim
bazenom, bazenom z valovi, počasno
reko, otroškim bazenom in masažnim
bazenom (skupaj 7 bazenov).
Brezplačna uporaba fitnesa.
Bon v vrednosti 10 € za storitev nad
40 eur v Wellness centru Valens Augusta.
Možnost kopanja v bazenih hotela na
dan prihoda od 11.00 in cel dan na
dan odhoda.

Dvoposteljna soba
Junior suita

Dodatne brezplačne storitve
vključene v paket

Í Program animacijskih aktivnosti z
vadbami, tečaji, druženji in izleti.
Í Uporaba palic za nordijsko hojo.
Í Kopalni plašč v sobi.
Í Ležalniki ob bazenih.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Parkirišče ob hotelu.
Í Bodimo fit, program priprave obrokov za dobro počutje in dan poln
energije.

Nekaj
za dva

Í Enourna Amorjeva kopel za dva z
dišečimi olji, sadjem in penino.
Í Zanjo: Masaža Valens Augusta, 50 minutna masaža celega telesa z masažo
stopal in antistresno masažo glave.
Í Zanj: 50 minutna sprostitvena masaža z aromatičnim oljem

214,50€*
238,50€*

* Cena velja ob nastanitvi dveh oseb v sobi
9.

10.

9. Junior suite Grand Hotela Primus z masažnimi kadmi. 10. Imperium dobrega počutja s tematskimi wellness sobami in kopelmi.
11. Vrhunske masaže v hotelskem wellness centru.

11.

Zdravilišče Radenci
16

Srce pravi ja!

Stoletje in pol zdraviliške tradicije in izkušenj na področju zdravljenja srčnih obolenj,
najsodobnejša medicinska oprema ter strokovno in prijazno osebje, ki se vam bo posvetilo
z vsem srcem – to je le nekaj dobrih razlogov za obisk ZDRAVILIŠČA RADENCI. Prištejte še
dvestopetdeset sončnih dni v letu in seveda legendarno mineralno vodo, ki si jo natočite
neposredno ob izviru ali v njenih mehurčkih uživate v kopelih, in že je pred vami oddih, ob
katerem vam bo zaigralo srce!

1.

2.

3.

4.

5.

1. Bioklimatsko zdravilišče z več kot 250 sončnimi dnevi letno in več kot 135-letno tradicijo. 2. Tisočeri mehurčki mineralne kopeli za blaženje težav, povezanih s slabo prekrvavitvijo. 3. Salon
zdravja s ponudbo prvenstvenih storitev zdravilišča. 4. Ugleden zdraviliški center za srčno-žilne težave in preventivni programi. 5. Termalni svet 10 zunanjimi in notranjimi bazeni.

Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani sobi.
Í Polpenzion, ki vključuje samopostrežni zajtrk s sezonskimi živili iz
lokalnega okolja in samopostrežno
večerjo s pestrim izborom jedi, med
njimi tudi jedi z dodatkom mineralne vode. Več vrst hladnih predjedi,
juh in glavnih jedi s prilogami, bife
s solatami, siri, sadjem in sladicami.
Enkrat tedensko tradicionalna pomurska večerja. Kulinarični program
Izberimo zdravo z obroki za ohranjanje zdravja in vitalnosti.
Í Neomejeno kopanje v desetih notranjih in zunanjih bazenih s termalno
vodo, ki so odprti vse leto.

Í Možnost kopanja na dan prihoda od
11.00 in cel dan na dan odhoda.
Í Enkrat dnevno, razen na dan odhoda, vstop v Svet savn z dvema finskima, infrardečo in zeliščno savno ter
tilariumom. Uporaba do 16.00 ure.
Dodatne brezplačne storitve
vključene v paket

Í Program animacijskih aktivnosti z
vadbami, tečaji, druženji in izleti.
Í Uporaba fitnesa.
Í Uporaba ležalnikov ob notranjih in
zunanjih bazenih.
Í Jutranja gimnastika in aqua fitnes.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.

Í Brisače, kopalni plašč in copati v
sobi.
Í Savna rjuha ob vstopu v Svet savn.
Í Pitna kura z mineralno vodo iz Radencev v Salonu zdravja, ki vključuje
trikrat dnevno pitje mineralne vode,
vaje za zdravo srce in pohod med
vrelci življenja.
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HOTELI
Sezona

A

B

C

med tednom

vikend

med tednom

vikend

med tednom

vikend

Standard dvoposteljna soba

56

61

60

65

68

73

Premium dvoposteljna soba

60

65

64

69

72

77

Suita

86

91

90

95

98

103

Dvoposteljna soba

59

64

64

69

69

74

Suita

79

84

84

89

89

94

Dvoposteljna soba

55

62

58

65

65

72

Suita

75

82

78

85

85

92

Cena na osebo na noč

HOTEL RADIN A* * * *

RADIN B * * * *

HOTEL IZVIR * * * *

Minimum bivanja dve noči.

6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020, Sezona B: 1.1.-5.1., 31.1.-23.4.,
3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 26.11.2020, Sezona C: 24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8.,
9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020
Sezona A:

6.

7.

Zdravilišče Radenci

PAKET TERMALNI UŽITKI ZDRAVILIŠČE RADENCI

Zaprtje bazenov 2020
večnamenski termalni: 23.3.-26.3.2020
zunanji okrogli bazen: 20.4.-22.4.2020
plavalni bazen: 15.6.-17.6.2020
zunanji okrogli termalni: 21.9.-23.9.2020

8.

6. Savnanje z ledom iz naravne mineralne voda. 7. Program vodenih vadb je za goste zdravilišča brezplačen. 8. Okolica zdravilišča ponuja številne kolesarske poti vseh težavnostnih stopenj.

Zdravilišče Radenci

Preizkusite
mineralni wellness!
Zdravilišče Radenci z več kot 135-letno zgodovino
ponuja prvovrstne storitve, ki jih ne morete doživeti nikjer drugje. Kopel, pitna kura in inhalacije
z naravno mineralno vodo pozitivno vplivajo na
vaše počutje, kopanje v termalni vodi pa sprosti in
umiri. Da boste preizkusili vse, kar je v zdravilišču
najboljšega, smo vse to in še več vključili v paket
Vrelec mladosti.
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PAKET VRELEC MLADOSTI
Paket vključuje

Í Nastanitev v izbrani namestitvi.
Í Polpenzion, ki vključuje
samopostrežni zajtrk s sezonskimi
živili iz lokalnega okolja ter
samopostrežno večerjo s pestrim
izborom zdravih jedi.
Í Neomejeno kopanje v bazenih s
termalno vodo.
Í Možnost kopanja na dan prihoda od
11.00 in cel dan na dan odhoda.
Í Enkrat dnevno, razen na dan odhoda,
vstop v Svet savn z dvema finskima,
infrardečo in zeliščno savno ter
tilariumom. Uporaba do 16.00.
Í Program animacijskih aktivnosti
z vadbami, druženji in glasbenimi
večeri.
Í Kopalni plašč v sobi.
Í Ležalniki ob notranjih in zunanjih
bazenih.
Í Jutranja gimnastika in aqua fitnes
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Parkirišče.

f 01.01.-30.12.2020

In
še…
Í Kopel z mineralno vodo iz Radencev
(1x na osebo). Najdragocenejša
naravna danost Radencev, vsem
znana mineralna voda, je odlična
tako za preventivo kot kurativo.
Kopel iz mineralne vode z neštetimi
mehurčki, ki pronicajo skozi kožo,
pomaga pri širjenju žil in mehčanju
žilne stene. Že po 15 do 20 minutni
kopeli se uravnava tlak ter izboljša
počutje. Najbolje je, če kopel
dopolnite s pitno kuro in si v času
bivanja v Zdravilišču Radenci vsaj
trikrat na dan, pet dni zapored,
privoščite kozarec mineralne vode
neposredno iz vrelca.
Í Pitna kura z mineralno vodo iz
Radencev v prenovljenem Salonu
zdravja, ki vključuje trikrat dnevno
pitje mineralne vode.
Í Hennov spominski kozarec
Í Delna masaža (20 min). Lajšanje
bolečine in sproščanje mišične

Hotel Radin**** ali Hotel Izvir****
Cena za 3 noči za 1 osebo

Í

Í

Í

Í

napetosti s pomočjo ročne masaže
je eden najbolj naravnih načinov
zdravljenja s pomočjo dotika.
Prijetno in sprostitveno učinkuje na
celotni gibalni sistem. Telo se hitreje
regenerira, odpadne snovi se lažje in
hitreje izločajo iz telesa, zmanjšuje
se napetost in stres.
Inhalacija z naravno mineralno vodo
za lažje dihanje, vlaženje in čiščenje
dihalnih poti s pomočjo mineralne
vode, zdravila ali eteričnih olj.
Izberimo zdravo: obroki za
ohranjanje zdravja in vitalnosti med
vašim bivanjem pri nas ter knjižica
z napotki za zdravo prehranjevanje
doma
Stik z naravo in okolico: kupon za
ogled oljarne Šeruga in degustacija.
Priporočamo, da se na ogled
odpravite peš.
Kupon za ogled vinske ceste
Jeruzalem ter degustacija 3 sort vina
v vinoteki Malek.

Hotelu Izvir, dvoposteljna soba
243€*
Hotel Radin, premium dvoposteljna soba 255€*

* Cena velja ob nastanitvi dveh oseb v sobi

9.

10.

11.

9. Mineralna kopel z mineralno vodo iz Radencev uravnava krvni tlak in izboljša počutje. 10. Pitna kura z naravno mineralno slatino, ki si jo lahko natočite neposredno iz vrelca.
11. Inhalacije z naravno mineralno vodo za vlaženje in čiščenje dihalnih poti.

Zdravilišče Radenci

Lokalna kulinarična
dediščina
Zdravilišče Radenci je znano po mehurčkih
mineralne in termalne vode, njegov okoliš pa
po mehurčkih najboljše slovenske penine.
Kulinarika zdravilišča temelji na lokalnih
sezonskih sestavinah, poleg pomurskih ali
lokalnih jedi pa so na voljo tudi obroki za
ohranjanje zdravja in vitalnosti. Raziskovalcem
lokalne kulinarike pa ponujamo edinstveno
kulinarično doživetje Gourmet over Mura.
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PAKET GOURMET RADENCI
Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani namestitvi z
zajtrkom.
Í Neomejeno kopanje v desetih notranjih in zunanjih bazenih s termalno
vodo, ki so odprti vse leto.
Í Možnost kopanja na dan prihoda od
11.00 in cel dan na dan odhoda.
Í Enkrat dnevno, razen na dan odhoda,
vstop v Svet savn z dvema finskima,
infrardečo in zeliščno savno ter tilariumom. Uporaba do 16.00 ure.

Dodatne brezplačne storitve vključene
v paket
Í Brisače, kopalni plašč in copati v
sobi.
Í Savna rjuha ob vstopu v Svet savn.
Í Program animacijskih aktivnosti z
vadbami, tečaji, druženji in izleti.
Í Uporaba fitnesa.
Í Uporaba ležalnikov ob notranjih in
zunanjih bazenih.
Í Jutranja gimnastika in aqua fitnes.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.

Neomejeno kopanje v hotelskih
bazenih tudi na dan odhoda!

Kulinarično doživetje GOURMET
OVER MURA:
• Na dan prihoda: ogled Šunkarne
Kodila z degustacijo
• 2. dan:
- Ogled Vinske kleti Marof s
pokušnjo vin (5 sort vina)
- Kulinarično doživetje v Restavraciji Rajh s 4-hodnim menijem
•	Na dan odhoda: bogat samopostrežni zajtrk s sezonskimi
živili iz lokalnega okolja ter obsežnim naborom sestavin in jedi
za uživanje v zdravem zajtrku

Prihod je možen od ponedeljka do petka. Min. bivanje 2 noči. Kulinarično doživetje lahko koristi
le polnoletna oseba. Zamenjava ponudnikov oz. dneva obiska ponudnikov znotraj kulinaričnega
doživetja ni mogoča. Možno je doplačilo za večerjo ali kosilo v hotelski restavraciji (12 EUR na osebo).
Doplačilo za dodatni dan je 58 EUR na osebo/noč v dvoposteljni sobi.

f 1.1.2020 – 30.12.2020

Hotel Radin**** ali Hotel Izvir****
Cena za 2 noči za 1 osebo

v dvoposteljni sobi
167€*
v udobni suiti Hotela Radin 227€*

* Cena velja ob nastanitvi dveh oseb v sobi
12.

13.

14.

12. Okolica zdravilišča je znana po prvovrstnih vinih. 13. Obroki za ohranjanje vitalnosti v okviru samopostrežnega polpenziona. 14. Prvovrstne mesnine za gurmanske sladokusce v šunkarni Kodila.

Terme Lendava
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Dobra volja je pol zdravja
Ko se v neskončni širini neba nad Lendavskimi goricami izgubijo skrbi, prično ure tiktakati
počasneje. In ko se z upočasnjenim ritmom uglasijo misli, prične telo črpati blagodejno
energijo, s katero je radodarna narava oplemenitila zeleno okolico TERM LENDAVA. Za vaše
zdravje bo poskrbela zdravilna parafinska termalna voda, ki učinkovito blaži revmatske tegobe,
za odlično počutje sprehodi v naravi, za dobro voljo, ki vas bo spremljala še dolgo po odhodu
domov, pa prijazni gostitelji!

1.

2.

3.

4.

5.

1. Blagodejni učinki parafinske termalne vode. 2. Zaljubite se v lendavski okoliš z vinorodnim okolišem! 3. Zaupajte medicini, ki sodeluje z naravo.
4. Edinstvena lendavska energija. 5. Številne kolesarske poti v okolici term.

Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani sobi tipa
namestitve.
Í Polpenzion z bogatim samopostrež
nim zajtrkom in zdravim kotičkom
sezonskih živil iz lokalnega okolja
ter samopostrežna večerja z več vrst
juh, glavnih jed in prilog. Več vrst
testenin in rižot ter bogat solatni
in sladki bife. Enkrat tedensko
tradicionalna prekmurska večerja.
Í Neomejeno kopanje v šestih
notranjih in zunanjih bazenih s
termalno vodo, ki so odprti vse leto.
Lendavska termo-mineralna voda
slovi po visoki koncentraciji parafina,
ki blagodejno vpliva na organizem.
Í V času poletne sezone je odprto
Letno kopališče z olimpijskim
bazenom, tremi tobogani in otroškim
bazenom s toboganom.
Í Enkrat dnevno med 10.00 in 14.00
vstop v Svet savn z dvema finskima,
parno in infrardečo savno.

Í Možnost kopanja na dan prihoda od
11.00 in cel dan na dan odhoda.
Í Nočno kopanje ob petkih in sobotah
do 23.00.
Í Možnost FKK kopanja v bazenu Grozd
ob določenih terminih.
Dodatne brezplačne storitve
vključene v paket

Í Brisače in kopalni plašč v sobi.
Í Savna rjuha ob vstopu v Svet savn.
Í V poletnih mesecih, jutranja
telovadba v Energijskem parku,
ki vas obdari z močjo pozitivne
energije.
Í Sprehod po šestih energijskih
točkah v Energijskem parku, ki
vrača vitalnost in izboljšuje počutje
ter blagodejno vpliva na nekatere
zdravstvene težave.
Í Čajanka s prenosno energijsko točko.
Í Jutranja gimnastika, vodna
gimnastika in aqua fitnes.
Í Program animacijskih aktivnosti
z vadbami, druženji in glasbenimi
večeri.

A

Sezona

Í Uporaba fitnesa.
Í Ležalniki ob notranjih in zunanjih
bazenih do zasedenosti.
Í Manjše pozornosti za stalne goste.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Zunanje parkirišče.

Bike
Box
Doplačilo 19 EUR na recepcijah
Vsebuje: Kolesarsko karto, opis 4 poti različnih,
dolžin in zahtevnosti, GPS podporo (najem GPS
naprave ali aplikacija z navodili), energijsko
ploščico in 0, 5 l plastenko vode.

B

C

med tednom

vikend

med tednom

vikend

med tednom

vikend

Dvoposteljna soba

49

54

52

57

57

62

Suita

56

61

59

64

64

69

44

49

48

53

53

58

Cena na osebo na noč

HOTEL LIPA * * *

APARTMAJI LIPOV GAJ * * *
Dvoposteljna soba
Minimum bivanja dve noči.
Sezona A:
Sezona C:

6.

6.1.- 30.1., 14.6.-25.6., 27.11.- 17.12.2020, Sezona B: 1.1.-5.1., 31.1.-23.4., 3.5.- 13.6., 26.6.-4.7., 28.8.- 8.10., 20.11- 26.11.2020,
24.4.- 2.5., 5.7.- 27.8., 9.10.- 19.11., 18.12.- 31.12.2020

7.

8.

6. Hotelski termalni bazeni in zunanji termalni park v objemu lipovih dreves. 7. Hotel Lipa z neposrednim dostopom do hotelskih termalnih bazenov in zdravstvenega centra.
8. Apartmaji Lipov gaj so primerni tudi za večje družine ali skupine.

Terme Lendava

PAKET TERMALNI UŽITKI TERME LENDAVA
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Terme Lendava

Uživanje v
presežnikih
Terme Lendava slovijo po tem, da je vse veliko.
Tako kot so velika srca gostiteljev, je veliko število
termalnih bazenov, široki sta kulinarična ponudba
in ponudba izletov v okolico, dolg je seznam
wellness storitev, ki dihajo z naravo. S tem v mislih
smo osnovali še obsežnejšo, pravo XXL ponudbo.
Domov se boste zagotovo vrnili dobre volje. In le-ta
je pol zdravja, mar ne?
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PAKET XXL
Standardne storitve vključene v paket

Í Nastanitev v izbrani sobi tipa izbrane
namestitve.
Í Polpenzion z bogatim
samopostrežnim zajtrkom in zdravim
kotičkom sezonskih živil iz lokalnega
okolja ter samopostrežna večerja
z več vrst juh, glavnih jed in prilog.
Več vrst testenin in rižot ter bogat
solatni in sladki bife. Enkrat tedensko
tradicionalna prekmurska večerja.
Prekmurski večer popestrijo folklorni
nastopi kulturnih društev iz okolice.
Í Neomejeno kopanje v šestih
notranjih in zunanjih bazenih s
termalno vodo, ki so odprti vse leto.
Lendavska termo-mineralna voda
slovi po visoki koncentraciji parafina,
ki blagodejno vpliva na organizem.
Í V času poletne sezone je odprto
Letno kopališče z olimpijskim
bazenom, tremi tobogani in otroškim
bazenom s toboganom.

Í Možnost kopanja na dan prihoda od
11.00 in cel dan na dan odhoda.
Í Nočno kopanje ob petkih in sobotah
do 23.00.
Í Možnost FKK kopanja v bazenu Grozd
ob določenih terminih.
Dodatne brezplačne storitve vključene
v paket

Í Brisače in kopalni plašč v sobi.
Í Savna rjuha ob vstopu v Svet savn.
Í V poletnih mesecih, jutranja
telovadba v Energijskem parku, ki vas
obdari z močjo pozitivne energije.
Í Sprehod po šestih energijskih
točkah v Energijskem parku, ki
vrača vitalnost in izboljšuje počutje
ter blagodejno vpliva na nekatere
zdravstvene težave.
Í Čajanka s prenosno energijsko točko.
Í Jutranja gimnastika, vodna
gimnastika in aqua fitnes.

Í Program animacijskih aktivnosti
z vadbami, druženji in glasbenimi
večeri.
Í Uporaba fitnesa.
Í Ležalniki ob notranjih in zunanjih
bazenih do zasedenosti.
Í Manjše pozornosti za stalne goste.
Í Neomejena uporaba WiFi povezave.
Í Zunanje parkirišče.

In
še…
Í XXL dunajski zrezek
Í 1 l domačega špricarja
Í XXL savnanje- neomejen vstop v
svet savn z dvema finskima, parno
in infrardečo savno

f 2.1. – 30.12.2020

f 2.1. – 30.12.2020

Cena za 2 noči za 2 osebi od 253€

Cena za 2 noči za 2 osebi od 237€

Hotel Lipa
9.

10.

Apartmajsko naselje Lipov gaj
11.

9. Gurmanske poslastice v obliki XXL in lokalnih jedi. 10. Vinoroden okoliš Term Lendava z vrhunskimi vini. 11. Svet savn v Hotelu Lipa.

Ste radovedni, aktivni ali ljubitelji narave? Ustvarjalni ali raziskovalni?
Pustolovski ali adrenalinski? Za vsakogar se pri nas najde kak nasvet, kaj počet’
in se dobro imet’! Številni izleti potekajo organizirano, podrobnejše informacije
pa so na voljo na recepcijah hotelov in pri ekipi animacije.

Pomurje

Gričevnato Pomurje s
prostranimi ravnicami ter
nepozabno kulinarično
ponudbo

Paviljon Expano z razstavami, virtualno resničnostjo
in domiselno ponudbo za družine na inovativen način
predstavlja Pomurje

Štajerska

Vinoroden okoliš okoli
najstarejše slovenskega
mesta z bogato rimsko
preteklostjo

Terme Ptuj od starega mestnega jedra Ptuja loči le kratek
sprehod – ali kratka vožnja z brezplačnim avtobusom

Razgledni stolp Vinarium je najlepša razgledna točka
Prekmurja s pogledom na kar 4 države!

Pestro festivalsko dogajanje na Ptuju – od kurentovanja
pozimi do glasbenih in pouličnih festivalov poleti

V senci dreves okoli Bukovniškega jezera se napolnite z
energijo energijskih točk

Obiščite vinske kleti, med njimi Ptujsko vinsko klet z več
kot 700-letno tradicijo
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Raziskovanje
s kolesom
Terme 3000 – Moravske Toplice, Zdravilišče Radenci, Terme Lendava in
Terme Ptuj so popolno izhodišče za
raziskovanje vinskih in kulinaričnih
poti, naravnih in kulturnih znamenitosti
ter ponudbe za družine v Pomurju in
na Štajerskem. Po gričevnatih regijah s
prostranimi ravnicami se vijejo številne
kolesarske poti različnih težavnostnih
stopenj. Poleg ponudbe Bike Box v
Termah 3000, Radencih in v Lendavi so
na voljo tudi organizirane skupinske
kolesarske ture. Po okrepčilnem zajtrku
skočite na kolo, preživite pustolovski
dan v gibanju, zvečer pa se prepustite
vsakič drugim blagodejnim termalnim
vrelcem. Več o ponudbi za kolesarje
najdete na naši spletni strani.

Bike
Box
Doplačilo 19 EUR na recepcijah
Vsebuje: Kolesarsko karto, opis 4 poti različnih,
dolžin in zahtevnosti, GPS podporo (najem GPS
naprave ali aplikacija z navodili), energijsko
ploščico in 0, 5 l plastenko vode.

Slikovite Lendavske gorice, kjer lahko raziskujete eno od
turistični vinskih cest regije

Aktiven oddih z raziskovanjem vinorodne okolice.

Sava Hotels & Resorts

Odlično izhodišče za odkrivanje
Pomurja in Štajerske

Sava Hoteli Bled
24

Ta pogled! Ta občutek.
Obisk Bleda zbistri misli in prebudi duha, zasanja romantike in motivira športnike, sprosti
dušo in poživi telo. Kjer se osupljiva lepota edinstvene naravne kulise uglasi s harmoničnimi
energijami in zdravilno močjo termalne vode, smo v SAVA HOTELIH BLED združili najboljše, kar
Bled ponuja. Plavanje v termalnih bazenih, uživanje v sproščujoči alpski masaži ali razvajanje
s slastnimi grižljaji originalne blejske rezine – prav vsako vaše doživetje pri nas bo okronano
z najlepšim razgledom na lesketajoče jezero, zasanjani otoček, romantični grad in mogočne
Julijske Alpe. Čudovit pogled, čudovit občutek!
1.

2.

3.

4.

5.

1. Hoteli z najlepšimi razgledi na Blejsko jezero, ki ga opisujejo kot 8. čudo sveta! 2. Gostje vseh naših hotelov na Bledu imajo ugodnosti ob vstopu v bazene Wellnessa Živa. 3. Bled s svojo
ponudbo očara prav vsak dan v letu! 4. Edinstvena alpska mikroklima kar vabi k aktivnostim na prostem. 5. Spoznajte največjo blejsko damo - originalno blejsko kremno rezino.

Sava Hoteli Bled

Eleganca
romantičnih
razgledov!
Grand Hotel Toplice stoji na obali Blejskega
jezera, kjer je razgled na jezero, otoček in
grad najlepši. Hotel ima najstarejšo tradicijo
na Bledu in navdušuje s svojo romantično
opremo, o kateri vam osebje ve povedati
navdušujoče zgodbe. Hotelski bazen polni
dnevno sveža izvirska voda, pogled iz sob na
jezersko gladino pa je tak, da se vam zazdi, da
bi se jezera lahko skorajda dotaknili. Grand
Hotel Toplice – zagotovo se boste, tako kot
naši stalni gostje, hoteli spet vrniti!
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GRAND HOTEL TOPLICE: PAKET ROMANTIČNI BLED
Paket vključuje

Í 2 nočitvi v izbranem tipu sobe.
Í Bogat zajtrk v hotelski restavraciji ali
postrežen v udobju vaše sobe.
Í Romantično večerjo s štirimi
kreacijami v Restavraciji Julijana,
ki jo kreira Gault Millau nagrajeni
chef Simon Bertoncelj.
Í Peneče presenečenje v sobi.
Í Brezplačna WI-Fi internetna povezava.
Í Parkirišče.
Obvestilo:
Wellness Živa bo od 16.3. do 26.3.2020 zaprt.

Í Romantično razvajanje za dva v Spa Luisa:
− Wellness torba s kopalnim priborom (kopalni plašč, brisača in copatki).
− Neomejeno kopanje v bazenu z dnevno svežo izvirsko vodo (22°C) ter
razvajanje v hotelskih savnah, kjer izbirate med finsko, turško in infrardečo savno.
− Sproščujoča 50 minutna masaža v dvoje.
− Izposoja čolna z bogato piknik košaro in krepčilnim zmešančkom. Izven
sezone in v primeru slabih vremenskih razmer piknik nadomestimo z
romantično 40 – minutno kopeljo v dvoje z brezalkoholnim cocktailom.
− Vstop na zasebno kopališče Grand Hotela Toplice in kopanje v jezeru (v
poletni sezoni).
− Kopanje v bazenskem kompleksu Wellness centra Živa, kjer ima voda
prijetnih 30 °C.

f 1 . 1. do 30. 12. 2020, Grand Hotel Toplice



Od 540 EUR za 2 osebi, 2 nočitvi
6.

7.

8.

6. Grand Hotel Toplice na obali Blejskega jezera z najdaljšo tradicijo na Bledu. 7. Stilsko opremljene sobe za romantike in romantične trenutke. 8. Dnevno sveža izvirska voda, ki žubori
pod hotelom.

Sava Hoteli Bled

Razkošje wellnessa
z razgledom
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V Rikli Balance Hotelu oživljamo tradicijo
lokalnega okolja. V hotelskih sobah spoznajte
zgodbe o kranjski čebeli, tradicionalnih gorenjskih
vezeninah, lectovem srcu ter smreki z bližnje
Pokljuke. Vseprisotna je tudi zgodba o Arnoldu
Rikliju, švicarskem naravnem zdravilcu, ki je
na Bledu že v 19. stoletju ustanovil naravo
zdravilišče. V naših restavracijah poiščite lokalne
in tradicionalne jedi, v wellness centru Živa pa si
privoščite prvovrstno sprostitev.

RIKLI BALANCE HOTEL: PAKET WELLNESS
Paket vključuje

Í 2 nočitvi v izbranem tipu sobe.
Í Bogat zajtrk v hotelski restavraciji ali
postrežen v udobju vaše sobe.
Í Večerja s 4 hodi in vinsko spremljavo
v restavraciji Veranda.
Í Peneče presenečenje v sobi.
Í Brezplačna povezava do Wi -Fi
interneta.
Í Parkirišče.
Obvestilo:
Wellness Živa bo od 16.3. do 26.3.2020 zaprt.

Í RIKLIJEV RITUAL za dva, program za popolno sprostitev in
regeneracijo po metodi Arnolda Riklija:
− Wellness torbica s kopalnim priborom (kopalni plašč,
brisača in copati).
− Kopanje v bazenskem kompleksu Wellness centra Živa,
kjer ima voda prijetnih 30 °C
− Prost vstop v Svet savn in zeliščni piling,
− 50 minutno masažo s snopki smrekovih vršičkov (tapkanje
s toplimi snopki po telesu z blagodejnim, učinkom
smrekovih eteričnih olj, ki se ob tem sproščajo).
− Zdrav napitek v sobi za sproščanje.
− Zdrav oborok v Bistroju Živa.
− Darilo.

f 1. 1. do 30. 12. 2020, Rikli Balance Hotel



Od 508 EUR za 2 osebi, 2 nočitvi
9.

10.

s
11.

9. Rikli Balance Hotel s čudovitim pogledom na jezero. 10. Sobe pripovedujejo zgodbe o kranjski čebeli, tradicionalnih vezeninah, lectovem srcu in smreki iz bližnjih gozdov. 11. Hotel je
povezan z največjim bazenskim kompleksom ob Blejskem jezeru.

Sava Hoteli Bled

Bazeni z razgledom
in vrhunski
wellness

V Rikli Balance Hotelu vas pričakuje Wellness
Živa, ki ponuja holistično sprostitev v savnah, z
masažami in wellness tretmaji. Njegova posebnost
je bazenski kompleks z razgledom na Blejsko
jezero, prijetno toplimi velikimi bazeni in notranjim
toboganom. V okviru paketov Romantični Bled
v Grand Hotelu Toplice in Wellness paket v Rikli
Balance Hotelu imajo gostje neomejen vstop v
bazene Wellnessa Živa.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

12. Eden največjih bazenskih kompleksov daleč naokoli. 13. Zunanji bazeni z odprtim pogledom na Blejsko jezero. 14. Tobogan v notranjih bazenih z razgledom. 15. 3 turške in 3 finske
savne, med njimi zunanja finska savna z razgledom na jezero in grad. 16. Lepotne nege obraza s priznano kozmetiko in ekskluzivne masaže. 17. Dnevni wellness programi – med njimi
ritual Riklijev dan, ki ponuja popoln detox od vsakdana!

Po stopinjah Arnolda Riklija
Tradicija naravnega zdravilstva na Bledu sega v 19. stoletje, ko je Švicar Arnold
Rikli tukaj ustanovil naravno zdravilišče. Pri zdravljenju se je oprl na naravne
dejavnike: zrak, vodo in sonce. Spodbujal je gibanje na svežem zraku, zmerno in
kakovostno prehrano ter krepčilen spanec. Po Riklijevem programu za zdravje se
lahko ravnate v času bivanja pri nas: vstajate pred sončnim vzhodom, na tešče
pijete svežo blejsko vodo, bosi hodite po Riklijevi bosonogi poti, v sprostitvenem
parku začutite energijo dreves ali se umirite z jogo, uživate lahke obroke, plavate,
se sončite in sprehajate na svežem alpskem zraku. V Wellnessu Živa pa lahko preizkusite tretmaje, prilagojene Riklijevim metodam zdravljenja.

Bled na zemljevidu najlepših
krajev na svetu

Jesen na Bledu

Svetovni mediji Blejsko jezero opisujejo kot kraj, ki ga v življenju preprosto morate obiskati.
Pravijo, da je Bled »eden najlepših krajev na svetu« (Vacation Idea), ki »te tako očara, da kar
obsediš in strmiš« (Daily Mail). Pišejo, da je »jezerski razgled tako dramatičen, da se morate
uščipniti, če slučajno ne sanjate« (Hostelling International). Blejsko jezero s svojo podobo in
ponudbo v vseh letnih časih vabi, da ga odkrijete!

Zima na Bledu

Blejski grad na pečini z dramatičnim razgledom na jezero z otočkom. Okoliški vrhovi s čudovitimi pogledi na jezero s Karavankami in Julijskimi Alpami v ozadju. Sladkanje z originalno
blejsko kremno rezino v prenovljeni Kavarni Park.

Pomlad na Bledu

Zimska pravljica na jezerski promenadi. Nočno smučanje na Straži z razgledom na jezero. Zimski športi na gozdnati Pokljuki.

Poletje na Bledu

Obisk romantične cerkvice na jezerskem otočku s tradicionalno pletno. Soseska Vintgar s tolmuni, slapovi, brzicami in 15-metrskim slapom. Kolesarjenje po idilični alpski dolini reke Radovne.

Kopanje, supanje in drugi športi na jezeru. Raziskovanje okoliških mest in vasi s Hop-on, Hop-off avtobusnim prevozom. Poizkusite najboljši sladoled na svetu po mnenju žirije SoolNua
World Icecream Index, 2017.

SPLOŠNA DOLOČILA: Objavljene cene so v evrih (€) na osebo v dvoposteljni sobi/noč (razen kjer je navedeno drugače). Cene ne vključujejo turistične takse in prijavnine. Prijavnina znaša 1 € na osebo/bivanje, turistična taksa Sava Hoteli Bled 3,13 € os./noč, Terme Ptuj 2,50 € os./noč, Zdravilišče Radenci in Terme 3000 2 € os./noč, Terme Lendava
1,94 € na os./noč. Otroci od 7. do 18. leta plačajo polovično takso. Podrobna vsebina paketov, doplačilo za enoposteljno sobo in popusti za otroke na osnovnem in dodatnem
ležišču so definirani v Ceniku 2020. Popusti za otroke na dodatnem ležišču veljajo za otroka v dvoposteljni sobi z dvema odraslima na pomožnem ležišču ali brez lastnega
ležišča. Končna cena aranžmaja je razvidna iz rezervacijskega sistema (ROS) v klicnem centru, kjer so tudi upoštevani morebitni popravki napačno objavljenih cen v tem
katalogu. Pridržujemo si pravico do sprememb ponudbe in cen. Ponudbe veljajo do zapolnitve ponudbi namenjenih prostih mest. Podrobnosti (termin, lokacija, doplačilo) o
aktivnostih za goste ter dogodkih na destinacijah in v okolici so na voljo na recepciji in pri animatorjih. IZDAJATELJ: Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana.

