Terme 3000 – Moravske Toplice in Zdravilišče Radenci Naj kopališči 2018!
Ljubljana, 11. oktober 2018 – Terme 3000 – Moravske Toplice in Zdravilišče Radenci sta najboljši
termalni kopališči v Sloveniji! Prve v kategoriji velikih termalnih kopališč, drugo pa v kategoriji
malih termalnih kopališč. Tako so odločili kopalke in kopalci ter poslušalci in poslušalke Radia
Slovenija, ki so celo poletje v okviru akcije Naj kopališče izbirali najboljša, najbolj urejena in za
kopanje najbolj prijetna kopališča v Sloveniji. Z uspešno uvrstitvijo se lahko pohvali še ena izmed
destinacij Sava Hotels & Resorts, in sicer Terme Ptuj, ki so se v kategoriji velikih termalnih kopališč
uvrstile na tretje mesto.

Terme 3000 Moravske Toplice so laskavi naslov v kategoriji velikih termalnih kopališč osvojile tudi
lani, medtem ko se je Zdravilišče Radenci v kategoriji malih termalnih kopališč na prvo mesto letos
povzpelo z lanskega drugega mesta.
Terme 3000 – Moravske Toplice: Obilje adrenalina, zabave in sprostitve
Največji vodni park v Pomurju in širši regiji obiskovalcem ponuja obilje vodnih užitkov kar na 3.127,30
m2. Največja vodna atrakcija je Aqualoop, prvi tobogan na svetu s 360-stopinjskim obratom in četrti
najhitrejši tobogan v Evropi. Ameriška revija Architectural Digest ga je letos uvrstila na seznam osmih

najstrašnejših vodnih toboganov na svetu. Za spust z njega se je potrebno povzpeti kar 22 metrov
visoko, kopalci pa na določenih delih dosegajo hitrosti tudi do 80 km/uro. Adrenalinski spust
omogoča tudi tobogan Kamikaza s prostim padom, na katerem kopalci s pospeškom 9,8 m/s zdrsnejo
v globino! Za daljše spuste sta na voljo tobogana dolžine 170 in 140 metrov z vizualnimi in zvočnimi
efekti in vrsta drugih vodnih atrakcij: gejzirji, slapovi, vodne in zračne masaže, protitočno plavanje,
plavalne steze, vodni tokovi in žvrkljajoče kopeli. Zunanji vodni park je običajno odprt od konca aprila
do sredine septembra, vodno zabavo pa dopolnjuje bogat animacijski progam (športne in druge
zabavne igre), ki poteka skozi vse poletje, kot tudi kulinarična ponudba.

Dejan Horvat, vodja kopališča v Termah 3000 – Moravske Toplice: »Naslov Naj kopališče 2018, ki so
nam ga že drugo leto zapored podelili kopalci in kopalke ter poslušalke in poslušalci Radia Slovenija, je
veliko priznanje za naš trud. Že lani smo kopalcem in gostom ponudili popolnoma prenovljeno in
osveženo notranje kopališče vodnega parka Terme 3000, pokriti hodnik Prekmurski most, ki notranje
kopališče povezuje s hoteli, ter edinstveno doživetje Prekmurja v novih lesenih hiškah v Prekmurski
vasi Ajda. Kmalu jih bomo razveselili še s popolnoma prenovljenim notranjim kopališčem v Hotelu
Ajda. Vse prenove in novosti pripravljamo z mislijo na kar največje udobje in zadovoljstvo naših
gostov: veseli nas, da smo na pravi poti.«
Zdravilišče Radenci na prvem mestu v kategoriji malih termalnih kopališč
Zdravilišče Radenci, ki je lani praznovalo častitljivi jubilej, 135-letnico delovanja, se je letos po dveh
zaporednih drugih mestih zavihtelo na sam vrh v kategoriji malih termalnih kopališč.
Boris Borkovič, vodja kopališča Zdravilišče Radenci: »Zmaga v kategoriji malih termalnih kopališče je
velika nagrada za vse, ki skrbimo za kopališče v Zdravilišču Radenci. Pohvalimo se lahko z izjemno
čistočo, hkrati pa tudi s tem, da je termalna voda v naših bazenih bolj naravna, saj PH vode
uravnavamo z naravnim ogljikovim dioksidom in ne z ustreznimi kemičnimi sredstvi. Različne
temperature v naših bazenih kopalcem omogočajo, da najdejo tisti bazen, ki jim najbolj ustreza, naša

največja prednost pa je zagotovo v edinstveni kombinaciji pokritih bazenov za sprostitev in športno
plavanje – pokrit 25-metrski plavalni bazen imamo namreč eni redkih v Sloveniji.«

Terme Ptuj na tretjem mestu v kategoriji velikih termalnih kopališč
Termalni park v Termah Ptuj ima kar 4.200 m2 plavalnih površin in ima 7 zunanjih in 7 notranjih
bazenov z navadno in termalno vodo. 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. Notranji del Termalnega
parka ima več notranjih, en zunanji bazen in tri masažne kadi. Njegova posebnost je ponekod
prozoren tobogan, ki je odprt vse leto.

Izbor Naj kopališče 2018
Letošnja akcija izbora Naj kopališče, v kateri so kopalci in kopalke ter poslušalke in poslušalci Radia
Slovenija že 28. leto zapored izbirali najbolj priljubljena kopališča po Sloveniji v šestih kategorijah, se
je zaključila v sredo zvečer v Velenju z razglasitvijo zmagovalcev. Akcija je tudi tokrat potekala v
organizaciji RTV Slovenija v sodelovanju s spletnim portalom Dobro jutro Slovenija ter lokalnimi
radijskimi postajami. Kopalke in kopalci so s pomočjo oddaje Dobro jutro, Slovenija, ki poteka na
sedmih slovenskih radijskih postajah, tudi tokrat množično izbrali Naj kopališče 2018.
V akciji je letos sodelovalo 84 kopališč iz vse Slovenije. Glasovanje je potekalo na spletni strani
www.najkopalisce.si. Oddaja Naj kopališče je ob sobotah čez vse poletje potekala na radijskih
programih Radia Slovenija – na Radiu Si, Radiu Maribor in Radiu Koper ter tudi na več regionalnih in
lokalnih radijskih postajah. Kopalke in kopalci so lahko na tak način izbrali najboljša, najbolj urejena in
za kopanje najbolj prijetna kopališča.
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