IMPERIUM DOBREGA POČUTJA – MEDICO-WELLNESS VALENS AUGUSTA
Osebam, ki so nam blizu, želimo podariti le najboljše. Izberite darilni bon z
izbranimi storitvami Term Ptuj.
PRIPOROČAMO NEKAJ IZVRSTNIH STORITEV IZ NAŠE PESTRE PONUDBE:
MASAŽE:
Masaža Valens Augusta, 50 min 42,00 €
Ročna masaža celega telesa, vključena anti-stres masaža glave in masaža stopal.
Rimska masaža hrbta, 20 min 25,00 €
Ročna masaža hrbta z vinskim oljem poskrbi za zmanjšanje stresa in napetosti ter boljše
psihofizično počutje.
TERMALNE KOPELI ZA DVE OSEBI
Razvajanje v dvoje v božanskih kopelih s termalno vodo je posebno doživetje…
Najina ljubezen, 90 min 78,00 €
Storitev vključuje: Venerino kopel ob soju sveč , koktajl Primusov napoj ljubezni, čokoladni
fondoue s sveže narezanim sadjem, namizno vodo.
NAJUČINKOVITEJŠI TRETMAJI ZA POMLAJEVANJE OBRAZA IN OBLIKOVANJE TELESA
- Za lepšo silhueto poskrbi Med Contour, edinstven tretma za oblikovanje telesa, s katerim
boste zmanjšali obseg na obravnavanem področju tudi do 2,5 cm z enim tretmajem. Je eden
najbolj učinkovitih metod za zmanjševanje odvečnih maščob in trdovratnega celulita ter
najboljša naravna alternativa liposukciji.
- Za opazno bolj napeto koža na obrazu in izrazitejše poteze naši zdravniki priporočajo Med
Visage, edinstven tretma za naravno pomlajevanje. Zaradi njegove učinkovitosti predstavlja
najboljšo naravno alternativo kirurškemu »Face Liftingu«.

Odpiralni čas Imperiuma dobrega počutja: vsak dan: 9.00 - 22.00
Vse cene so v EUR, veljajo po osebi in vključujejo DDV. Cenik velja od 1. 1. 2018.
Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI53667409

Informacije in rezervacije:
Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj; T: (02) 74 94 150, E: wellness@terme-ptuj.si

CENIK STORITEV
za hotelsko kopališče
Vespasianus in svet savn Flavia

BAZENI VESPASIANUS (cena po vstopnici)
Celodnevna vstopnica - odrasli
Celodnevna vstopnica - otroci
4-urna vstopnica - odrasli
4-urna vstopnica - otroci
4-urna vstopnica - upokojenci
4-urna vstopnica za bazene in savne Flavia odrasli
Abonma vstopnica, 10 kopanj (4-ure),
prenosljiva, veljavnost leto od dneva nakupa

ponedeljekpetek

sobota,
nedelja,
prazniki

16,00 €
12,00 €
14,00 €
10,00 €
10,00 €

19,00 €
14,50 €
17,00 €
12,50 €
13,00 €

20,00 €

23,00 €

135,00 €

NAJEM INDIVIDUALNE SAVNE ANTINOOS v svetu savn Flavia za 2-4 osebe
Najem 2 uri
Najem 4 ure

60,00 €
80,00 €

Najem individualne savne vključuje: najem individualne suite Antinoos, brisače v času
savnanja, možnost uporabe hotelskih bazenov Vespasianus v času najema savne.
Odpiralni čas bazenov Vespasianus: vsak dan: 8.00 - 22.00. Odpiralni čas sveta savn Flavia:
ponedeljek - četrtek: 13.00 - 22.00, petek, sobota, nedelja, prazniki: 11.00 - 22.00 .

DOPLAČILA K VSTOPNICI ZA KOPANJE (cena po osebi)
Doplačilo za vstop v svet savn Flavia (pri celodnevni
vstopnici za bazen), za dnevne in hotelske goste

ponedeljekpetek

sob., ned.,
prazniki

6,00 €

7,00 €

Kosilo ob bazenu, odrasli
Kosilo ob bazenu, otroci
Doplačilo za dodatno (eno) uro

10,00 €
7,00 €
2,00 €

DODATNE STORITVE (cena po kosu)
Enkratni najem kopalnega plašča
Enkratni najem kopalne brisače ali rjuhe
Kavcija za izposojo kopalnega plašča (vrnemo ob vrnitvi artikla
in predložitvi računa)

Doplačilo za glino ali sol ali med (izven ritualov), 1 kos

5,00 €
3,00 €
20,00 €
3,00 €

Kavcija za izposojo brisače za savno

10,00 €

Aquapass - enotna vstopnica kopališč SHR - odrasli

18,00 €
10,00 €

(vrnemo ob vrnitvi artikla in predložitvi računa)

Aquapass - enotna vstopnica kopališč SHR - otroci

