OBRATOVALNI ČAS ZUNANJEGA
KOPALIŠČA TERMALNI PARK:

Bazeni vsak dan: 9.00 – 20.00,
Olimpijski bazen vsak dan: 10.00 – 20.00
Tobogani in počasna reka vsak dan: 10.00 – 19.00
Število toboganov in bazenov, ki obratujejo,
je odvisno od vremena in števila kopalcev
ter organiziranih skupin in njihovih
zakupov. Lahko se zgodi, da ne obratujejo
vsi tobogani istočasno. Terme Ptuj si
pridržujejo pravico o svobodnem odločanju
glede obratovanja kopališč, kar pa morajo
objaviti pred vhodom v Termalni Park
in na internetnih straneh. Ob primernih
temperaturah se lahko Terme Ptuj naknadno
odločijo za izvedbo nočnega kopanja.
OBRATOVALNI ČAS NOTRANJEGA
KOPALIŠČA TERMALNI PARK:

Ponedeljek – petek: 8.00 – 22.00
Sobota, nedelja, prazniki: 7.00 – 22.00
OBRATOVALNI ČAS SAVN:
NOTRANJE SAVNE:

Ponedeljek-petek:
8.30 – 21.30;
Sobota, nedelja, prazniki:
7.30 – 21.30
ZUNANJA SAVNA IN
VINSKA SAVNA:

Ponedeljek-petek:
12.00 – 21.30;
Sobota, nedelja, prazniki:
9.00 – 21.30

Ob nakupu vstopnice za kopanje se lahko
uporabljajo tudi savne Termalnega Parka.
Na bazene je možno vstopiti najkasneje 1 uro
pred zaprtjem Termalnega Parka.
Cenik za poletno sezono velja od 1. 5. 2019 do 15.
9. 2019 oz. do preklica. Pridržujemo si pravico do
spremembe cen, obratovalnih časov in prodajnih
pogojev. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.
Terme Ptuj – Sava Turizem, d.d.
Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
ID za DDV SI53667409
T: 02 74 94 530
E: termalni.park@terme-ptuj.si

Termalni Park
Cenik storitev za kopališče

www.sava-hotels-resorts.com

Poletje
2019

Vstopnice za bazene
Pon.
- pet.

Sob., ned.,
prazniki

Celodnevna vstopnica odrasli

15,00

16,00

Celodnevna vstopnica otroci*

9,90

10,50

Celodnevna vstopnica upokojenci

11,00

12,00

Celodnevna vstopnica –
študenti, dijaki**

13,50

14,40

Popoldanska vstopnica odrasli (vstop po 15. uri)

11,00

12,00

Popoldanska vstopnica otroci (vstop po 15. uri)

7,00

7,50

Popoldanska vstopnica upokojenci
(vstop po 15. uri)

9,90

Popoldanska vstopnica –
študenti, dijaki (vstop po
15. uri)

9,90

10,80

Večerna vstopnica odrasli

8,00

8,50

10,50

5,50

5,90

Večerna vstopnica - odrasli (vstop po 20. uri)

6,00

6,50

Večerna vstopnica otroci* (vstop po 20. uri)

5,50

5,90

Odrasli

10,50

Otroci*

6,50

st
Možno
nakupa
ga
darilne
bona

Pon.
- pet.

Sob., ned.,
prazniki

Celodnevna vstopnica
s kosilom ali večerjo odrasli

19,90

20,90

Celodnevna vstopnica
s kosilom ali večerjo –
otroci*

15,00

16,00

Posebne ponudbe
vstopnic za kopanje
Odrasli

Abonma vstopnica

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

Večerna vstopnica otroci* (vstop po 18. uri)

4-urna vstopnica, vstop
med 7.00 in 8.30 (samo
vikend, prazniki)

Kopanje s kosilom ali
večerjo v restavraciji Zila

sezonska
vstopnica

(Poletna sezonska vstopnica
ni prenosljiva, velja vse dni v
tednu - od 1. 5. 2019
do 15. 9. 2019)

Letna vstopnica

(Letna vstopnica ni prenosljiva,
velja vse dni v tednu - 1 leto od
dneva nakupa)

Otroci*

135,00 85,00

310,00 209,00

620,00

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

Družinske
vstopnice*

Doplačila
Pon.
- pet.

Sob., ned.,
prazniki

1 odrasel + 1 otrok

23,50

25,00

2 odrasla + 1 otrok

35,50

38,00

2 odrasla + 2 otroka

42,00

45,00

2 odrasla + 3 otroci

48,00

52,00

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

2,00

Uporaba žetona letno kopališče

1,00

Enkratni najem kopalne
brisače ali rjuhe

2,50

Kosilo ali večerja v
restavraciji Zila:

Odrasli

12,00

Otroci*

8,40

Wellness ponudba
e
t
j
u
n
Brezplačno
Termalni Park
Praz
!
i
celodnevno
z nam
Ročna masaža telesa - polovična
kopanje na vaš
(20 min)
rojstni dan
(ob predložitvi osebnega dokumenta
– velja samo za slavljenca).

Ročna masaža celega telesa
(45 min)

18,00
30,00

Praznovanje otroškega rojstnega dne v Termah Ptuj
TERMALNI PARK
Vodna zabava

Športni rojstni dan

5-10 otrok

15,00 € / otroka

15,00 € / otroka

11 otrok in več

13,00 € / otroka

13,00 € / otroka

Vstopnica za kopanje, družabne in
športne igre pod vodstvom animatorja,
prigrizek, darilo za slavljenca.

Vstopnica za kopanje, igre brez meja, otroški
poligoni in iskanje skritega zaklada pod vodstvom animatorja, prigrizek, darilo za slavljenca.

Otroško rojstnodnevno zabavo lahko organizirate tudi v GRAND HOTELU PRIMUS, kjer vam nudimo
nabor različnih tematskih praznovanj s prigrizkom in darilom za slavljenca: Rimsko obarvan rojstni dan
(zabava v rimskih oblačilih, družabne igre), Rojstni dan v kuhinji (izdelava čisto svoje kuharske kape,
priprava sladic s slaščičarsko mojstrico), Plesni rojstni dan (plesna zabava pod vodstvom animatorja
(hip hop, otroški plesi, zumba za otroke..) ali pa Dekliška wellness rojstnodnevna zabava (anti-stress
masaža glave na masažnem stolu (do 5 min/osebo), negovalna maska za obraz- choco & orange (20 ml),
lakiranje nohtov in ličenje, otroški začasni tatooji, presenečenje za slavljenko).
Rezervirajte termin za nepozabno otroško zabavo: T: 02/ 74 94 178, E: animacija@terme-ptuj.si

