Zunanji termalni park v Termah Ptuj odpira svoja vrata
Ptuj, 28. maj 2018 – Zunanji termalni park v Termah Ptuj je pripravljen, da ljubiteljem
vodne zabave omogoči nova poletna doživetja. Del letnega kopališča z olimpijskim,
rekreacijskim, otroškim ter masažnim bazenom bo prve kopalce sprejel že jutri, v torek, 29.
maja, adrenalinski navdušenci pa se bodo lahko po toboganih in počasni reki spuščali od
sobote, 2. junija, pa vse do zgodnje jeseni.

50-metrski olimpijski bazen, kjer se vsako leto pripravljajo najboljši plavalci z vsega sveta, je največji
bazen v zunanjem Termalnem parku Term Ptuj. Dopolnjujejo ga vodne atrakcije, kot je bazen z
valovi, počasna reka in največji sistem vodnih drč v Sloveniji, ki ga sestavlja sedem toboganov na
večnadstropnem stolpu. Med njimi izstopa Tajfun, spust s katerega se začne 15 metrov visoko, dolg
pa je skoraj 170 metrov. Smer spusta je mogoče menjavati z obroči, v napihljivih blazinah pa se lahko
spusti več oseb hkrati.
Termalni park Term Ptuj s čudovitim razgledom na Ptujski grad je vsako poletje od leta 1975 prizorišče
številnih prireditev in dogodkov »Na bazenih in ob njih bodo vse do zgodnje jeseni potekali animacijski
programi za kopalce vseh starosti: igre v vodi in na suhem, turnirji v odbojki na mivki, mini golf, fitnes
na prostem, nagradne igre ter številni zabavni in športni dogodki. Tudi to poletje si želimo lepega
vremena in visokih temperatur, največ kopalcev pa pričakujemo v juliju in avgustu. Poleg dnevnih
obiskovalcev iz bližnje in širše okolice, za katere Terme Ptuj že veljajo za mestno plažo, bomo tudi to
poletje gostili mnoge plavalne klube iz tujine in Slovenije,« pravi Milena Mojzeš, izvršna direktorica
Term Ptuj.

Termalni park Term Ptuj bo v primeru sončnega vremena, odprt vsak dan od 9.00 do 20.00. Olimpijski
bazen bo plavalcem na voljo med 10.00 in 20.00, tobogani pa bodo delovali od 11.00 do 19.00.
Sezonske vstopnice je mogoče kupiti v predprodaji, in sicer do 25. junija.
V Termah Ptuj in okolici se bodo v poletnih mesecih zvrstile številne prireditve, ki bodo zadovoljile
okuse vseh obiskovalcev:
 2. 6. 2018 16. Poli kolesarski maraton, Ptuj
 2. 6. 2018 Večerni tek na Ptujski grad
 15. 6. 2018 Petkova Pumpa, Terme Ptuj
 16. 6. 2018 Poletna muzejska noč na Ptujskem gradu
 17. 6. 2018 Družinski dan v Termah Ptuj
 22. 6. 2018 Zabava ob zaključku šole v Termah Ptuj
 23. 6. 2018 Ptujske grajske igre na Ptujskem gradu
 26. 6. 2018 Vsi skupaj smo za enakost - prijateljstvo - sopomoč - v odgovarjanju, humanitarni
koncert v Termah Ptuj
 6. 7. - 13. 7. 2018 16. Festival sodobne umetnosti Art stays 2018, Ptuj
 7. 7. 2018 Bazeni energije, študentska zabava, Terme Ptuj
 20. 7. – 28. 7. 2018 Festival Arsana, koncerti klasične, jazz, etno, world, pop instrumentalne in
vokalne glasbe, Ptuj
 3. 8. - 4. 8. 2018 Ptujska poletna noč
 6. 8. 2018 Dan Mestne občine Ptuj in Ožbaltov sejem, Ptuj
 16. 8. - 19. 8. 2018 Rimske igre, Ptuj
 22. 8. - 25. 8. 2018 Dnevi poezije in vina, Ptuj
 31. 8. 2018 49. Festival narodno-zabavne glasbe Slovenije Ptuj 2018
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