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DARILNI BONI
Za obdarovanje, ki izvabi pristen nasmeh



 
Podarite svojim najbližjim nekaj, 
kar izvabi pristen nasmeh

Razveselite jih z ...  

... nepozabnimi doživetji

... zdravstvenimi programi 

... gurmanskimi užitki ali

... drobnimi sladkimi pozornostmi.

V Sava Hotels & Resorts smo vam pripravili unikatne darilne bone, 
s katerimi boste lahko resnično navdušili. Izbrali smo doživetja, ki jih 

pa do bolj razkošnih daril … 

Podarite svojim najdražjim dragocene drobce najlepše preživetega 
časa, mi pa bomo poskrbeli, da bodo postali razkošna doživetja z 
osebno noto, kakršno za svoje obdarovance tudi pričakujete in želite. 

Sava Hoteli Bled, Terme 3000 - Moravske 
Toplice, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, 
Terme Banovci, Terme Lendava.
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KULINARIKA



 

Prekmurska gibanica 
Sladka kraljica vsake  prekmurske mize. Ta 
izjemna slovenska specialiteta je pripravljena z 

jabolka in orehi), za sladkanje z veliko začetnico.  

• za rojstni dan
• za zahvalo in pohvalo
• za romantične trenutke in praznovanja
• za sladko presenečenje, ki polepša dan
• kar tako, ko želite reči nekomu »hvala, ker si« 

Sladkanje z 
originalno blejsko kremno rezino

in toplim napitkom za dva
v Kavarni Park na Bledu s pogledom na čudovito Blejsko jezero 

10 EUR

Sladke urice v dvoje po rimsko 
s Primusovo tortico zanj in Avgustino zanjo

ter topli napitek za oba v Grand Hotelu Primus na Ptuju

10 EUR

Sladkanje z 
originalno prekmursko gibanico

in kavo po izbiri za dva
v slaščičarni Café Praliné, Terme 3000-Moravske Toplice

10 EUR

Samo ena je prava originalna 
blejska kremna rezina

Nastala v restavraciji Hotela Park 
leta 1953.  Njen recept je še vedno 
dobro varovana skrivnost slaščičarjev 
Hotela Park. 

Grand Hotel Primus, ki je ime dobil po
slavnem rimskem vojskovodji Marku 
Antoniju Primusu, je popoln kraj za 

Primusova tortica - tortica zavetnika hotela

POSEBEJ PRIPOROČAMO

Drobna pozornost na sladkih 
poteh - od očarljivega Bleda do 
zgodovinskega Ptuja in naprej 
do sončnih prekmurskih ravnic …
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V Restavraciji Prestige 
za gastronomsko ponudbo na najvišji ravni skrbijo priznani 
kuharski mojstri, prejemniki najvišjih priznanj na strokovnih 
državnih in mednarodnih tekmovanjih. 

Paket Prekmursko kulinarično razvajanje vključuje:
• gurmansko večerjo s 5 hodi in spremljevalnimi vini 

• 1 nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 

• »Dobrodošli v Prekmurju« - kulinarično darilce v sobi
• prost vstop v hotelske termalne bazene in savne
• prost vstop v bazenski kompleks Terme 3000

OČARAJTE:
• najdražjo osebo
• pare, ki praznujejo posebne obletnice
• mladoporočence
• ljubitelje vrhunske kuhinje

v družbi žlahtnih vin
 

v Restavraciji Prestige, Terme 3000 – Moravske Toplice
za 2 osebi

60 EUR

Prekmursko kulinarično razvajanje 
Gurmanska večerja in

nočitev z zajtrkom v Hotelu Livada Prestige *****
za 2 osebi

196 EUR

Nedeljsko kosilo v Termah Banovci
pestra izbira samopostrežnega bifeja 

(od 12. do 16. ure)
za 1 osebo

12 EUR

Kosilo kot v babičini kuhinji!
V pestri izbiri iz samopostrežnega bifeja v Termah 

popeljejo tudi na panonske 
ravnice in med termalne vrelce 
zasanjanega Prekmurja.

Banovci vas popeljemo skozi zgodbo domačih okusov.
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Zdravilišče Radenci v svojo pestro kulinarično 
ponudbo vpleta prleške jedi na sodoben, lažji način. 
Prleške kulinarične poezije se gostje lahko naužijejo Jabolčni zavitek in čaj

v kavarni Izvir
v Zdravilišču Radenci 

za 2 osebi 

7 EUR

Sladica pripravljena z veliko mero ljubezni

Sladkanje v dvoje  
s sladico Sladki poljub

v Termah Banovci 
za 2 osebi

6 EUR

Sladki poljub je edinstvena sladica, pripravljena 
v kozarcu, v katerem se prepletajo maline, 
maskarpone, biskvit in smetana.

Prleška gostoljubnost, prijazen 
pozdrav in postrežba z nasmehom 
naredijo okus tradicije še bolj sladek.



WELLNESS



WELLNESS Sprostitveni tretma Panonski travnik – 
darilo vsakemu, ki potrebuje popolno 
sprostitev

Tretma je tudi poklon naši pokrajini, saj smo vanj 
vpletli rastline in zelišča, ki rastejo v Prekmurju. 
Iz lepotnih in zdravilnih skrinjic tukajšnjih žena jih 

duši in telesu, da se pomirita, osvežita in vrneta 
v naravno ravnovesje.

Masaža
Panonski travnik z zeliščnimi snopki, 60 min

v Centru Thermalium, Terme 3000 – Moravske Toplice
za 1 osebo

49,90 EUR

Masaža
Velika Livada z bučnim oljem, 50 min
v Centru Thermalium, Terme 3000 – Moravske Toplice

za 1 osebo

45,90 EUR

Prenesite najlepše želje s sprostitveni 
rituali, ki dišijo po zakladih panonskih 
ravnic in navdihujejo z energijo toplih 
prekmurskih rok.



V Termah Ptuj tradicija pristnega 
hedonizma živi še danes. 
Prepleta se tudi v razvajanju v dvoje, v božanskih 
kopelih s termalno vodo, ki popeljejo v oazo popolne 

• Venerino kopel ob soju sveč
• Primusov napoj ljubezni (koktajl za dva)
• čokoladni fondi z jagodami

Posebna masaža  Medico-wellness 
centra Valens Augusta

• ročno masažo celega telesa 

• masažo stopal 

Najina ljubezen, 90 minut
v Medico-wellness centru Valens Augusta - Terme Ptuj

78 EUR

Masaža Valens Augusta 

v Medico-wellness centru Valens Augusta – Terme Ptuj
za 1 osebo

 42 EUR

Masaža vključuje:

Ustavite se v najstarejšem 
slovenskem mestu in pokukajte 
v pisano zakladnico romantičnih 
trenutkov.
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 50 EUR

Podarite razvajanje z najlepšim 
razgledom na čudovito blejsko 
panoramo.

Razvajanje v dvoje z alpskim pridihom
Alpska kopel z eteričnimi olji bora  v dvoje, klasična masaža 

telesa z olji gorskih zelišč za oba ter obisk savn z bazeni 
v Wellness centru Živa, Sava Hoteli Bled 

za 2 osebi

Medena masaža
s toplim medom (50 min)

v Wellness centru Živa, Sava Hoteli Bled
za 1 osebo 

Nega z medom kranjske čebele 

Med ohranja prožnost in elastičnost kože, hkrati 
pa zavira procese staranja. Med masažo se vpije 
v kožo, ki je po masaži obnovljena, napeta, gladka 
in mladostna.

Alpski program razvajanja v dvoje vključuje: 
• kopel z eteričnimi olji bora (40 min), ki sprošča 

telo in duha ter zmehča kožo,
• 2 x klasična masaža z olji gorskih zelišč (50 

min), ki spodbujajo dobro razpoloženje, 
• 3-urni obisk savn z bazeni, brisačo, rjuho, čaj in 

vodo.



155 EUR

 85 EUR

Manjši wellness Studio Luisa 
nudi prijetno zatočišče za vsakogar, 
ki si želi sprostitev, mir in zasebnost. 

Romanca za dva
Kopel z oljem vrtnice ob kozarcu penine, masaža s toplimi 

olji za oba in obisk savn z bazeni v Wellnessu Luisa 
v Grand Hotelu Toplice

za 2 osebi

Masažni mozaik Luisa
Masaža obraza, telesa in refleksna masaža stopal dopolnjena z 
ogrevanjem telesa s toplimi zelišči in počitek ob čajih (80 min)

v Wellnessu Luisa v Grand Hotelu Toplice
za 1 osebo

Mozaik za posebne priložnosti
Podarite razvajanje v intimnem ambientu 
Studia Luisa.

Alpski program razvajanja v dvoje vključuje: 
• kopel z oljem vrtnice ob kozarcu penine 

(40 min),
• 2 x masaža celega telesa s toplimi olji (50 min),
• časovno neomejen obisk savn z bazeni, brisača, 

rjuha, čaj, voda.



Stone masaža s kamni je edinstvena oblika 
terapije z vročimi vulkanskimi in hladnimi 
marmornimi kamni

Ugodno vpliva na pretok energije v telesu in odpravlja 
različne težave, kot so napetost in bolečine v mišicah 
in sklepih, nespečnost, stres, glavobol in utrujenost.

Dan za popolno sprostitev v Zdravilišču Radenci 

Stone masaža s kamni 
60 min, v centru Corrium

v Zdravilišču Radenci
za 1 osebo

47 EUR

 

1 ročna masaža telesa (20 min), 1 obisk savn, 1 kopanje s kosilom 
v centru Corrium v Zdravilišču Radenci

za 1 osebo

55    EUR 

Sredi žitnih polj in vinorodnih 
gričev, med radenskimi vrelci 

dobrega počutja in zdravja.

Bon vključuje: 
• ročno masažo  telesa
• vstop v svet savn 
• kopanje s kosilom 

50



Za idilične in nepozabne trenutke v dvoje 
v prijetnem ambientu. 

Razvajanje v dvoje

romantična kopel s penino in sadjem ob soju sveč 
za 2 osebi v Termah Banovci

44 EUR 

Kopel pri gozdni vili 
v dvoje (90 min) ob soju sveč, romantični glasbi, penini in čaju, 

grozdju, prleški gibanici in obloženih kruhkih
za 2 osebi v Termah Banovci

 59 EUR

Doživite popolno razvajanje 
z veliko začetnico gostoljubja
in topline.
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Vrhunska kozmetika za osupljive rezultate 

Tretmaji Reviderm so posebej prilagojeni koži, ki 
zahteva posebno nego. Mikrodermabrazivni tretma, 
z uporabo najnovejšo tehnologije in vrhunske 

in pomlajuje. 

Oblikovanje telesa s takojšnjim učinkom
Med Contour oblikuje telo s pomočjo ultrazvoka, 
z vakuumsko masažo in limfno drenažo. 
Deluje ciljano do najglobljih delov maščobnega tkiva, 
učinkovit je tudi pri obravnavi celulita, opazno je 

zdravniškim nadzorom, brez kirurških posegov, 
bolečin in okrevanja.

Pomlajevanje obraza s takojšnjim učinkom
Med Visage je edinstven globinski tretma obraza, 
vratu in dekolteja,

napeta koža, izrazitejše poteze in pomladitev obraza. 
Poleg vidnih učinkov bolj napete kože se ustvarja tudi 
nov kolagen, ki koži pomaga, da kar najdlje zadrži
mladosten videz.

Reviderm
Mikrodermoabrazija, 60 min

v Medico-wellness center Valens Avgusta – Terme Ptuj
za 1 osebo

60 EUR

Med Contour edinstven tretma
za preoblikovanje telesa

v Medico-wellness centeru Valens Avgusta Terme Ptuj
za 1 osebo

120 EUR

Med Visage edinstven tretma
za pomlajevanje obraza

v Medico-wellness centeru Valens Avgusta Terme Ptuj
za 1 osebo

80 EUR

Podarite edinstvene tretmaje, 
ki pomladijo obraz in oblikujejo telo.

Gre za poseben darilni bon s 50 % nižjo ceno kot znaša redna cena 
storitve (tj. 240 EUR), ki ga je mogoče izkoristiti izključno ob prvem obisku tretmaja.

Gre za poseben darilni bon s 50 % nižjo ceno kot znaša redna cena 
storitve (tj. 160 EUR), ki ga je mogoče izkoristiti izključno ob prvem obisku tretmaja.

izboljšanje elastičnosti kože. Tretma poteka pod

s takojšnjim učinkom: opazno



Wellness storitve Sava Hotelov Bled zaznamuje 
sproščujoč pogled na čudovito blejsko panoramo. 

V Termah 3000 – Moravske Toplice wellness ponudba 
obsega več kot 120 različnih tretmajev, številni od njih 
pa nosijo pridih Prekmurja in edinstvene »črne« 
termomineralne vode«. 

in duha 

Wellness Zdravilišča Radenci ponuja občutek 
radenskih vod ali pa stoletno modrost Ayurvede. 

parafinske vode, ki poživlja kožo in ji vrača mladostni lesk..

NAVDUŠITE:
• najboljšo prijateljico ali prijatelja
• cenjeno sodelavko ali sodelavca
• ljubitelja sprostitve in lepote
• poslovnega partnerja

Wellness doživetja Sava Hotels & Resorts 
Izbirate lahko med wellness storitvami, ki jih ponujajo naši centri:

Wellness center Živa in Studio Luisa (Sava Hoteli Bled)
Center Thermalium (Terme 3000 – Moravske Toplice) 

Valens Augusta Wellness (Terme Ptuj) 
Center Corrium (Zdravilišče Radenci) 

Hotelski wellness v Termah Banovci
Hotelski wellness v Termah Lendava

15, 30, 50 ali 100 EUR

tradicionalnim življenjem Prlekije. 

Na široko odprite vrata v svetove 

boste poklonili moč za obvladovanje 
vseh izzivov vsakdanjika.



Wellness storitve Sava Hotelov Bled zaznamuje 
sproščujoč pogled na čudovito blejsko panoramo. 

V Termah 3000 – Moravske Toplice wellness ponudba 
obsega več kot 120 različnih tretmajev, številni od njih 
pa nosijo pridih Prekmurja in edinstvene »črne« 
termomineralne vode«. 

in duha 

Wellness Zdravilišča Radenci ponuja občutek 
radenskih vod ali pa stoletno modrost Ayurvede. 

parafinske vode, ki poživlja kožo in ji vrača mladostni lesk..

NAVDUŠITE:
• najboljšo prijateljico ali prijatelja
• cenjeno sodelavko ali sodelavca
• ljubitelja sprostitve in lepote
• poslovnega partnerja

Wellness doživetja Sava Hotels & Resorts 
Izbirate lahko med wellness storitvami, ki jih ponujajo naši centri:

Wellness center Živa in Studio Luisa (Sava Hoteli Bled)
Center Thermalium (Terme 3000 – Moravske Toplice) 

Valens Augusta Wellness (Terme Ptuj) 
Center Corrium (Zdravilišče Radenci) 

Hotelski wellness v Termah Banovci
Hotelski wellness v Termah Lendava

15, 30, 50 ali 100 EUR

tradicionalnim življenjem Prlekije. 

Na široko odprite vrata v svetove 

boste poklonili moč za obvladovanje 
vseh izzivov vsakdanjika.

ZDRAVSTVO



Zdraviliška dejavnost ima v Radencih več kot 
130-letno tradicijo. Zasnovana je na edinstveni 
mineralni vodi,

da poskrbite zase in za svoje srce, ker, ne pozabite - 
spoštujemo se toliko, kolikor skrbimo za svoje zdravje!

Najbolje opremljen srčno-rehabilitacijski
center v Evropi

• Zdravilišče Radenci razpolaga z najsodobnejšo 

• 3D ultrazvočni aparat za preiskave omogoča do zdaj 
najbolj popoln ultrazvočni vpogled v telo (srce, ožilje, 
trebuh, sklepi, mišice, ščitnica, urologija, ginekologija ipd.).

KO ŽELITE PODARITI IZ SRCA:
• najdražjim osebam, katerih zdravje 
  vam veliko pomeni

Ultrazvočni pregled srca
v Zdravstvenem centru Zdravilišče Radenci

za 1 osebo

90 EUR

Potovanje v kraljestvo srca in 

da ste pripomogli k ohranjanju 
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S kopanjem v naravni mineralni vodi se razširijo kapilare 
v koži, refleksno se širijo žile, pretok krvi se poveča. 
Ker pade periferni odpor, se delo srca zmanjša, tako 
dobijo organi več kisika in drugih potrebnih snovi, 

hitreje in izdatneje osvobodi »odpadnih« snovi. 
Delovanje organov se izboljša, celotno telo se okrepi 
in hitreje regenerira, njegova odpornost pa se poveča.

Paket zdravja vključuje: 

   telesa, kjer je največja napetost 

   in s tem omogoča maksimalno absorpcijo magnezija

• najdražjim osebam, katerih zdravje 
  vam veliko pomeni
• ob čestitkah pri pomembnih 
  življenjskih mejnikih

Mineralna kopel iz Radencev
 nim 02

v Zdravilišču Radenci
za 1 osebo

25 EUR

 

Paket zdravja
Protibolečinska masaža (50 min)

obisk savn z bazeni (3 ure)
v Wellnesu Živa, Sava Hoteli Bled 

za 1 osebo

76 EUR

Izkusite blagodejne učinke 
znamenite mineralne kopeli. 

KO ŽELITE PODARITI IZ SRCA:



VODNI PARKI



VODNI PARKI
Vodni park Term 3000 se vsako leto uvršča 
med najboljša velika slovenska termalna kopališča

Popolno doživetje v Termah 3000

panonskega morja, kjer se boste razvajali z blagodejnim 
učinkom termalne vode, si krepili imunski sistem 
v savni, se okrepčali v eni izmed restavracij ter s seboj 
odnesli nepozaben pridih Prekmurja.

Kopanje v slogu rimskih osvajalcev

blagodejnost ptujskih termalnih izvirov. 
Tukajšnja termalna voda ugodno vpliva na poškodbe 
gibal in tudi na respiratorni sistem. Posebej razkošno 
doživetje vode prinašajo bazeni Vespasianus, 
ki so del odličnega wellness centra Valens Augusta 
v Grand Hotelu Primus.

5x celodnevno kopanje 
v doživljajskem bazenskem kompleksu 

Terme 3000 – Moravske Toplice
Darilni bon je zamenljiv za komplet 5 kopalnih kart  za celodnevno 

kopanje,  ki veljajo vse dni v tednu in jih lahko obdarovanec 
uporabi po svojih željah.

7450 EUR

Celodnevno kopanje z obiskom 
savn in kosilom 
v bazenskem kompleksu 

Terme 3000 – Moravske Toplice
za 1 osebo

32   EUR

Dan za razkošne užitke 
Kopanje v bazenih Vespasianus, obisk dežele savn Flavia ter 

kosilo ob bazenih – do 5 ur (za vse dni v tednu)
v Grand Hotelu Primus, Terme Ptuj

za 1 osebo

32 EUR
.

Doživljajski bazenski kompleks Terme 3000 z bazeni
z navadno in črno termomineralno vodo  ponuja  
najrazličnejše vodne užitke, zabavne vodne drče za

boste povzpeli na 22-metrski stolp s toboganoma
Aqualoop c prvi tobogan na svetu s polnim
obratom – ali Kamikaze  – za izkušnjo prostega

Osrečite in navdušite z zmagovalno 
mešanico zabave in zdravja.

80



Vodni mehurčki za zdravje in zabavo

Bazenski kompleks v Zdravilišču Radenci obsega 
notranji plavalni bazen z navadno vodo, notranji in 
zunanji termalni bazen s termomineralno vodo, 
notranji bazen s toplimi vrelci do 37°C, čofotalnike 
za otroke z navadno in termalno vodo, bazen za 
knajpanje s hladno vodo, slapove, pod- in nadvodne 

Lendavske toplice s parafinsko 
termomineralno vodo 

Lendavske toplice so znane daleč naokrog po parafinski 
termomineralni vodi in njenih blagodejnih 
učinkih na tegobe gibalnega sistema. Kopališče 
sestavlja več bazenov -  50-metrski olimpijski bazen 
z navadno, večina ostalih pa s termalno vodo. 
Kopanje je mogoče v zunanjih ali notranjih bazenih.

Termalni park Term Ptuj - 12 bazenov ter vodne 
atrakcije, vredne rimskih iger
 
Termalni park Term Ptuj obsega skupaj z notranjim in 
zunanjim kopališčem kar 4.200 m2 vodnih površin. 

ter svet savn. Eden največjih vodnih parkov v tem delu 
največjim sistemom vodnih 

drč v Sloveniji, ki navdušujejo tako adrenalinske 
navdušence kot tudi družine. 

Celodnevno kopanje in kosilo  
v restavraciji Šum

v Zdravilišču Radenci
za 1 osebo

18   EUR

Celodnevno kopanje in obisk savn
v Termalnem parku, Terme Ptuj

za 1 osebo

15 EUR

Celodnevno kopanje s kosilom 
v vodnem parku Terme Lendava

za 1 osebo

15 EUR

Razveselite s paketom 
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Celodnevno kopanje s kosilom 
v vodnem parku Terme Banovci 

za 2 osebi

 32 EUR

               

Celodnevno kopanje in obisk savn
v Wellness centru  Živa, Sava Hoteli Bled

za 1 osebo

27 EUR

               

za 1 osebo

14 EUR

Celodnevno kopanje in obisk savn
v termalnem parku Terme Lendava

Zabavna vodna doživetja 



Enostavna odločitev za spontani izlet, čofotanje v 
vodnih parkih, uživanje v notranjih in zunanjih bazenih
na 15.000 m , adrenalinski tobogani, vodne drče, 
plavalni bazeni, otroški vodni svetovi ...

Enotna kopalna karta Aquapass

Za vas smo pripravili komplete kopalnih kart, ki jih lahko 
podarite parom in družinam. V ličnem ovitku bodo 
pravo darilo, ki bo resnično razveselilo vsakega 
obdarovanca. 

 

 

NA VOLJO TUDI ZA 

1 OSEBO: za odraslega  

18 EUR, za otroka  10 EUR

               

Kopanje v dvoje
2 enotni kopalni karti Aquapass za odrasle

36 EUR

               

Maksi družinsko kopanje

2 enotni kopalni karti Aquapass za odrasle in 2 enotni 

kopalni karti Aquapass za otroka

56 EUR

               

Mini družinsko kopanje

2 enotni kopalni karti Aquapass za odrasle in 1 enotna 

kopalna karta Aquapass za otroka

46 EUR

Enotna kopalna karta za vstop 
v 6 kopališč Sava Hotels & Resorts

Aquapass:

2
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ROMANTIČNA DOŽIVETJA 



Romantični piknik na Blejskem jezeru

Odpeljite svojo najdražjo na povsem zaseben piknik
sredi Blejskega jezera. Odveslata lahko tudi do Blejskega 
otoka ali pa enostavno uživata v čudovitem pogledu 
na okolico in v družbi drug drugega.  

Popolna sprostitev in razvajanje 

Čutno doživetje in nepozaben večer 
v dvoje v objemu kopeli. 

Paket vključuje: 
• kopel pri gozdni vili za 2 osebi (90 min) ob soju sveč, 

   gibanici in obloženimi kruhki
• nočitev 
• zajtrk v hotelski restavraciji 

*Koriščenje bona je sezonsko omejeno na obdobje od 15. 4. do  30. 9. 

               

Piknik košarica na čolnu
Nepozabno doživetje na Blejskem jezeru, ki vključuje:

• najem čolna (2 uri)
• piknik košarico (hladni prigrizki, sestavljena solata, žemljice, slad

ki prigrizki, sadje in penina)
Studio Luisa, Grand Hotel Toplice, Bled

65 EUR

Romantična kopel (90 min) v dvoje z nočitvijo in samopostrežnim  
zajtrkom v restavraciji 

za 2 osebi v Termah Banovci

110 EUR

Včasih želimo svojo ljubljeno 
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Studio Luisa, Grand Hotel Toplice, Bled

65 EUR

Romantična kopel (90 min) v dvoje z nočitvijo in samopostrežnim  
zajtrkom v restavraciji 

za 2 osebi v Termah Banovci

110 EUR

Včasih želimo svojo ljubljeno 

Paket za vse, ki si želijo svoje življenje začiniti 

na prav poseben način.

Paket vključuje:
• dve nočitvi za dve osebi v Gozdnih Vilah
   z vročo kadjo, 

 

• uporabo vroče kadi za dve noči, 
• dvakrat zajtrk v postelji (piknik košara, 
   pladenj za zajtrk v postelji), 
• knjigico Kamasutra in senzualno masažno olje,  
• gourmet večerjo v vroči kadi in steklenico penine,
• uporabo privatne kopalnice za dve noči.  

Doživljajsko kampiranje v vinskih sodih

izviren način? Terme Ptuj v Vinski vasi ponujajo 
posebno bivanjsko izkušnjo v velikih vinskih sodih, 
ki nudijo nočitev  z zajtrkom in večerjo v restavraciji 
Zila ter skoraj vse udobje hotelske sobe na prostem.

Paket vključuje:
• polpenzion za 2 osebi: nočitev v vinskem 
   sodu z zajtrkom in večerjo v restavraciji Zila
• 2 vstopa dnevno v bazene in savne 
   Termalnega Parka Terme Ptuje

*Koriščenje bona je sezonsko omejeno na obdobje od 15. 4. do 30. 9.

*Koriščenje bona je sezonsko omejeno na obdobje od 15. 4. do 30. 9. 

Glamurozno kampiranje

Glamping
Like Lovers Do – sexy vikend paket

v Gozdnih vilah***** na Bledu

za 2 osebi

276 EUR

Glamping v vinskem sodu
s polpenzionom

v Termah Ptuj 

za 2 osebi

70 EUR

izkušnjo v dvoje.

Gozdne vile sledijo trendu glampinga, ki iz kampiranja dela glamurozno izkušnjo. Te majhne lesene kamp hiške 

in ogrevane za udobno bivanje v vseh letnih časih. K dodatnemu udobju prispeva lesena zunanja kad z 



GOLF



Prekmurske zelenice do koder seže pogled
Neskončne zelenice, pristno prekmursko okolje, 
prvobitne rastlinske in živalske vrste, raznovrstni 
golfski izzivi, najdaljša luknja v Sloveniji … Vse to 
najdete na Golf igrišču Livada, le nekaj korakov

Najdaljše igralno polje v Sloveniji
Posebnost Golf igrišča Livada je igralno polje 
številka 9, ki je najdaljše v Sloveniji. Po luknji 
št. 1, ki je najlažja in primerna za pravi začetek, 

zahtevnimi ledinami. Golf igrišče Livada je tako 
primerno za začetnike in izkušene igralce golfa, 
ki igrišče radi priporočajo drugim golfistom.

NAVDUŠITE:
• poslovnega partnerja 
• ljubitelja pravih golfskih doživetij
• najboljšo prijateljico ali prijatelja
• cenjeno sodelavko ali sodelavca
• ob čestitkah pri pomembnem dosežku

GOLF doživetje 
1 igralna karta za 18 lukenj na 

Golf igrišču Livada

40 EUR

Komplet igralnih kart za golf
5 igralnih kart za 18 lukenj na 

Golf igrišču Livada

185 EUR

*Bon velja v obdobju trajanja sezone. 

*Bon velja v obdobju trajanja sezone. 

Omogočite pravo golfsko 
doživetje ob toplih vrelcih 
v Moravskih Toplicah.

Golf igrišče Livada
na več kot 50 hektarjih in kot naravni park obdaja 



VREDNOSTNI BONI
S tem darilnim bonom boste obdarovancu 

razvajanje,

Sava Hotels & Resorts. Mi pa bomo poskrbeli, 

užival v pristnih lokalnih doživetjih in kulinariki, 

ter s sabo domov odnesel nepozabna doživetja.

PRIPOROČAMO:
• za darilo poslovnim partnerjem
• za rojstne dneve
• za cenjeno sodelavko ali sodelavca
• za ljubitelje raznolikih doživetij

Vrednostni bon Sava Hotels & Resorts
Velja za vse storitve, ki jih ponujajo naše destinacije:

Sava Hoteli Bled
Terme 3000 – Moravske Toplice

Terme Ptuj
Zdravilišče Radenci

Terme Banovci
Terme Lendava

20, 50 ali 100 EUR

Niste prepričani, kaj bi izbrali, in bi 

Podarite vrednostni darilni bon!
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Naročite jih lahko tudi s klicem v naš klicni center: 04 206 60 00 ali preko 
e-naslova: info.shr@sava.si. Naši sodelavci vam bodo z veseljem svetovali tudi pri izpolnitvi 
vaših posebnih želja.

Veljavnost darilnih bonov: darilni boni so, če ni navedeno drugače, veljavni eno leto od nakupa. 
Točna veljavnost se izpiše na kupljenem bonu.

Naj vam izpolnimo vaše želje …

Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.sava-hotels-resorts.com
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