
+386 2 512 22 00  |  info@sava-camping.com  |  www.sava-camping.com

Kampiranje ob 
termalnih vrelcih

Kampi: 

Terme 3000 –  

Moravske Toplice,  

Terme Ptuj  
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V severovzhodnem delu Slovenije domujeta 
dve termalni kampski destinaciji, ki se 
lahko pohvalita z: 

• različnimi oblikami namestitev v 
neposrednem stiku z naravo, 

• številnimi možnostmi za sprostitev v 
vodnih parkih in wellness centrih, 

• pristno lokalno kulinariko in 
• nepozabnimi doživetji ob raziskovanju 

bližnje okolice.  
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Eno z naravo v osrčju 
panonskega sveta

L E G E N D A  O P R E M L J E N O S T I  K A M P O V

Kjer je nekoč valovalo  
panonsko morje …
• se danes razprostira čez 8.000 m2 vodnih 

površin, namenjenih kampistom, 
• se v termalne bazene lahko spustite po 18 

različnih toboganih, 
• vaše golfske spretnosti izziva 36 luknjic, 
• vas pričakujeta 2 centra dobrega počutja in 

2 zdravstvena centra,
• vas na vsakem koraku pričakujejo možnosti 

za šport in rekreacijo.

Za vse, ki radi sami 

načrtujete počitnice ter 

spoznavate lokalno okol-

je in njegove znameni-

tosti, je kampiranje idea-

len način za preživljanje 

bogatih doživljajskih 
počitnic.



Doživite prijazno Prekmurje 
Ali veste, da lahko v čarobnem in zasanja-
nem kotičku Evrope na enem mestu naj-
dete tako štorklje kot eksotične orhideje ? 
Pridite pogledat, kje domujejo. V Prekmur-
ju se ustavi čas in umiri duša. Prav sem se 
vsako leto vrnejo štorklje in naši gosti, ki 
cenijo mir in gibanje v naravi s ščepcem 
adrenalina.

Tu si narava in zdravje podajata roki. Bla-
godejni učinki zdravilne termalne vode, 
športne aktivnosti, romantična prekmur-
ska ravnica ter prijaznost domačinov vas 
bodo oddaljili od vsakdanjih skrbi in vam 
povrnili moči.

TERME 3000-MORAVSKE TOPLICE  

Kamp Terme 3000 
Ustavite se in izstopite v kampu ob 
južnih obronkih Goričkega, ki je urejen 
v sklopu naravnega zdravilišča in lahko 
zaradi svoje infrastrukture goste spre-
jema vse leto.



Voda, ki zdravi in  
zabava 
Iz kampa lahko neposredno vsto-
pate v kopališče Hotela Termal in 
bazenski kompleks Terme 3000 ter 
uživate v 23 zunanjih in notranjih 
bazenih, spustih po adrenalinskih 
toboganih, v športnem plaval-
nem bazenu, skakalnem  bazenu, 
bazenih s »črno« termalno vodo 
(36-38°C) ter otroških bazenih. 
Ljubiteljem savne je brezplačno na 
voljo tudi finska savna v kopališču 
Hotela Termal.

K O N T A K T I 
Terme 3000 - Moravske Toplice
Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice
T: 02 512 12 00, F:  02 512 11 48
E-mail: recepcija.camp2@terme3000.si
www.sava-camping.com

Sprostitev za  
telo in dušo
Storitve v našem Medico-wellness 
centru Thermalium so zasnovane 
na blagodejni moči črne termo-mi-
neralne vode in drugih naravnih 
danosti Prekmurja. Namenite nam 
uro vašega časa in iz našega well-
nessa boste odšli kot prerojeni. 

Aktivno in  
razgibano  
Terme 3000 ponujajo številne 
možnosti rekreacije, od tenisa (4 
peščena igrišča), nogometa, košar-
ke (večnamensko igrišče z umetno 
travo), odbojke na mivki, kolesar-
jenja (možnost najema koles) in 
pohodništva do igranja golfa na 
golf igrišču Livada (18 lukenj), ki 
obkroža celotni kompleks zdravi-
lišča in kamp. Na voljo vam je tudi 
pester animacijski program, ki vkl-
jučuje dogajanje na destinaciji in 
raziskovanje bližnje okolice.

Pristna  
kulinarika
Za kulinarične užitke so vam na 
voljo restavracije in bari v ba-
zenskem kompleksu in hotelih ter 
številni vinotoči v okolici, ki poleg 
prekmurske kulinarike ponujajo 
tudi odlično domače vino. Kamp 
skozi celo leto ponuja tudi mož-
nost kampiranja s polpenzionom  
ter kopanjem v bazenih Term 3000. 

K D A J  I N  K O L I K O ?

Kamp je odprt vse leto.

Število
kampirnih mest: 

430 

Površina
kampa: 

7 ha Latitude [N]: 46.680051
Longitude [E]: 16.220552
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Sezona 03.01.-31.03.2022,  
06.11.2022-02.01.2023 01.04.-05.11.2022

Bivanje na osebo na noč – brez kopalne karte* 10,70 € 13,90 €
Bivanje na osebo na noč + kopalna karta 16,70 € 19,90 €
Prihod po 18.00 uri + kopalna karta 12,70 € 15,90 €
All inclusive – polpenzion + kopalna karta + elektrika 29,70 € 32,90 €
Podaljšano bivanje na dan odhoda + kopalna karta 6,00 € 8,00 €
Elektrika (16 A) / noč 4,20 € 4,20 €
Pes na vrvici / noč 3,00 € 3,00 €

* Bivanje brez kopalne karte največ 2 noči. Cene v € vključujejo DDV. Turistična taksa in prijavnina nista vključeni v cenah.
Pridružujemo si pravico do spremembe cen.

POPUSTI ZA OTROKE:  
0–5,99 let brezplačno, 6–14,99 let 30% 
popusta

CENA VKLJUČUJE:
• prostor za postavitev avtodoma, 

prikolice ali šotora, parkirni prostor za 
avtomobil,

• NEOMEJEN vstop (z dvournim 
zamikom) v zunanje in notranje 
bazene Hotela Termal in bazenski 
kompleks Terme 3000 (14 zunanjih 
in notranjih bazenov, tobogani, 
restavracija, savne (vstop v savno z 
doplačilom), 

• bivanje in kopanje na dan odhoda 
do 12.00 ure in možnost doplačila 
podaljšanega dnevnega bivanja s 
kopalno karto.

ALL INCLUSIVE PONUDBA:
Cena vključuje bivanje s polpenzionom 
in kopalno karto ter elektriko na parceli.
Minimalno bivanje je 2 noči.
Ni možno v terminu 31.12.2022-01.01.2023.

POSEBNA PONUDBA: 
32,00 € na noč za 2 odrasli osebi -  
termin: 03.01.-31.03.2022,  
06.11.2022-02.01.2023 
Cena vključuje nočitev s kopalno karto 
za 2 osebi, parcelo z vključeno elektriko.
Ponudba velja pri bivanju najmanj 5 
noči. Dodatni popusti so izključeni.

DRUŽINE: 2 odrasla + 1 otrok do 11,99 let 
starosti (bivanje s kopalno karto):
• 33,40 € na noč: 28.01.-27.02.,  

23.12.-02.01.2023
• 39,80 € na noč: 07.04.-02.05.,  

24.06.-04.09., 28.10.-06.11.2022
• single + otrok do vključno 11,99 let 

25,05 € / 29,85 € na noč.

Ponudba velja pri bivanju najmanj
2 noči. Elektrika na parceli ni vključena.
Za ostale otroke veljajo doplačila po
ceniku.

IGRALCI GOLFA: 30% popust pri nakupu 
igralne karte za 18 lukenj
Popust velja za igro golfa med tednom 
(ponedeljek – petek) s startom do 12. 
ure. Ob vikendih velja 20% popust.

POPUSTI NA BIVANJE:
• članski popusti: CCI, CCS, Avtokampi.si, 

Nest Campers, ... 10 %,
• daljše bivanje: nad 7 noči 5%, nad 14 

noči 10 %.

Opombe: maksimalni seštevek popustov
je 20 %. Člani večih klubov lahko uvelja-
vijo samo 1 članski popust. Pri All inclu-
sive ponudbi veljajo samo popusti za 
daljše bivanje (nad 7 in 14 noči)!

Kamp Terme 3000 – Moravske Toplice****
GOLF PAKET
2 nočitvi + 1 green fee
+ parcela + elektrika

na osebo  
01.04.-05.11.2022

brez kopalne karte 62 €

z kopalno karto 74 €

s polpenzionom 
in kopalno karto

96 €

Dodatni green fee:  
pon.-pet. 43 €, sob., ned., praznik 47 €

Dodatni popusti so izključeni.



Ptuj, mesto presežnikov  
Najstarejše slovensko mesto Ptuj je zaklad-
nica tisočletij, ki se lahko pohvali s številnimi 
presežniki. V tem očarljivem mestu najde-
te najstarejšo vinsko klet, najbolj živahen 
karneval in najbolj razburljiva toboganska 
doživetja. Po raziskovanju kulturne dediščine 
vdihnite naravo in razgibajte telo na kolesu, 
v kanuju, na jadralni deski ali sup-u na Ptu-
jskem jezeru.

Kamp je le kilometer oddaljen od Ptuja 
in leži ob Dravi, kjer iz 1.100 m globine vre 
zdravilna termalna voda. Tukaj se je razvilo 
moderno rekreacijsko središče, ki v kampu 
omogoča postavitev avtodomov, prikolic in 
šotorov, najem mobilnih hišic ter glamping 
v vinskih sodih. V bližnjem Grand Hotel Pri-
mus****s pa lahko preizkusite razvajanje v 
edinstvenem v rimskem slogu grajenem well-
ness centru. 

TERME PTUJ

Kamp Terme Ptuj 
Kamp je  idealen prostor za vse, ki radi 
sami načrtujete svoje počitnice in si 
želite prosti čas preživeti v neokrnjeni 
naravi, kjer slišite šumenje dreves in 
žvrgolenje ptic.



Sprostitev za  
telo in dušo 
V bližnjem Grand Hotelu Pri-
mus****S  lahko preizkusite raz-
vajanje v edinstvenem v rimskem 
slogu grajenem wellness centru, 
kjer slovijo po odličnih masažah, 
romantičnih kopelih, tematskih 
savnah in prelepem ambientu. 
Gostje, ki se odločijo za kampiranje 
s kopanjem, lahko prosto vstopajo  
v 5 različnih savn v okviru Termal-
nega Parka Terme Ptuj. 

Voda, ki zdravi  
in zabava
Vstopite v kopališče notranjega 
in zunanjega Termalnega Parka s 
pestro in bogato ponudbo vodnih 
atrakcij. Uživate lahko v bazenu z 
valovi, olimpijskem bazenu, ba-
zenu s podvodnimi masažami, se 
predate toku počasne reke ali se 
spustite po največjem toboganu 
v Sloveniji – v dvoje! Skupaj vam 
nudimo več kot 4.000 m2 vodnih 
površin in pester  animacijski pro-
gram. 

Aktivno in  
razgibano 
Možnosti za rekreacijo so neomeje-
ne: golf igrišče, 8 tenis igrišč, igrišče 
za igre z žogo, odbojka na mivki, 
jezdenje, kolesarjenje in mini golf. 
Prireditveno gostinski prostor v ob-
liki amfiteatra v središču vodnega 
parka je edinstven. V okolico vabijo 
grad nad Ptujem z muzejskimi zbir-
kami, minoritski in dominikanski 
samostan, gotska cerkev na Ptujski 
Gori, baročni dvorec v Dornavi, grad 
na Borlu in še marsikaj.

Pristna  
kulinarika 
Ptuj že od nekdaj slovi po dobri 
hrani in odličnem vinu. V restav-
racijah in okrepčevalnicah  v ba-
zenskem kompleksu gostom ponu-
jamo lokalno kulinariko s pridihom 
»Bodimo fit«. 
Kamp skozi celo leto ponuja tudi 
možnost kampiranja s polpen-
zionom (samopostrežni zajtrk in 
večerja) ter kopanjem v bazenih 
Termalnega parka Ptuj.

K D A J  I N  K O L I K O ?

Kamp je odprt vse leto.

Število
kampirnih mest:  

120 

Površina
kampa:

1,8 ha

K O N T A K T I
Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
T: 02 74 94 580, F: 02 74 94 523
E-mail:  kamp@terme-ptuj.si 
www.sava-camping.com

Latitude [N]: 46.422777
Longitude [E]: 15.854318
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Sezona

03.01.-31.03., 
30.09.-

22.12.2022

01.04.- 
29.09.,  
23.12.-

02.01.2023

Bivanje na osebo na noč – brez kopalne karte 12,30 € 15,80 €
Bivanje na osebo na noč + kopalna karta 16,30 € 19,80 €
All inclusive – polpenzion + kopalna karta + elek. 29,30 € 32,80 €
Podaljšano bivanje na dan odhoda + kopalna karta 8,00 € 10,00 €
Elektrika (16 A) / noč 4,20 € 4,20 €
Pes na vrvici / noč 4,20 € 4,20 €
Postajališče za avtodome (Camper Stop) 18,00 € 22,00 €

Cene v € vključujejo DDV. Turistična taksa in prijavnina nista vključeni v cenah.
Pridružujemo si pravico do spremembe cen.

Kamp Terme Ptuj****

POPUSTI ZA OTROKE: 0–5,99 let brez-
plačno, 6–14,99 let 30% popusta.

CENA VKLJUČUJE:
• prostor za postavitev avtodoma, 

prikolice ali šotora, parkirni prostor za 
avtomobil,

• 2x dnevno vstop (z dvournim 
zamikom) v zunanje in notranje 
bazene ter savne v Termalnem parku 
(v sezoni: 14 zunanjih in notranjih 
bazenov, tobogani, restavracija),

• bivanje in kopanje na dan odhoda 
do 12.00 ure in možnost doplačila 
podaljšanega dnevnega bivanja s 
kopalno karto.

ALL INCLUSIVE PONUDBA:
Cena vključuje bivanje s polpenzionom 
in kopalno karto ter elektriko na parceli.
Minimalno bivanje je 2 noči.

POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (Camper 
Stop): Cena vključuje parcelo, elektri-
ko, nočitev za vse osebe v avtodomu, 
uporabo sanitarij. Kopalne karte niso 
vključene. Bivanje največ 1 noč.

DRUŽINE:
2 odrasla + 1 otrok do 11,99 let starosti
(bivanje s kopalno karto):  
32,60 € na noč: 28.01.-27.02.,  
28.10.-06.11.2022

39,60 € na noč: 07.04.-02.05.,  
24.06.-04.09., 23.12.-02.01.2023
Ponudba velja pri bivanju najmanj 3 
noči. Elektrika na parceli ni vključena. 
Za ostale otroke veljajo doplačila po 
veljavnem ceniku.

POSEBNA PONUDBA:
30,00 € na noč za 2 odrasli osebi  
s kopalno karto (brez kopalne karte 
22,00 €)
Termin: 03.01.-31.03., 30.09.-22.12.2022
Cena vključuje nočitev za 2 osebi in 
parcelo z vključeno elektriko. Ponudba 
velja pri bivanju najmanj 3 noči. Dodatni 
popusti so izključeni.

POPUSTI NA BIVANJE:
(ne velja za počitniške hišice  
in glamping Vinska vas):
• članski popusti: CCI, CCS, Avtokampi.si, 

Nest Campers,...10%
• daljše bivanje: nad 7 noči 5%, nad 14 

noči 10 %.

Opombe: maksimalni seštevek popustov
je 20 %. Člani večih klubov lahko uvel-
javijo samo 1 članski popust. Pri All 
inclusive ponudbi veljajo samo popusti 
za daljše bivanje (nad 7 in 14 noči)!

MOBILNE HIŠICE
02.01.-24.03.,  

30.09.-22.12.2022
25.03.-23.06.,  

26.08.-29.09.2022
24.06.-25.08.,  

23.12.-02.01.2023

do 5 oseb 100,00 € 125,00 € 145,00 €

GLAMPING VINSKA VAS
25.03.-02.10.2022

1 oseba PP 50,00 € / NZ 44,00 €
2 osebi PP 80,00 € / NZ 68,00 €

Cena vključuje: najem počitniške hišice s posteljnino, brisačami in končnim čiščen-
jem, 2x dnevno vstop (z dvournim zamikom) v zunanje in notranje bazene ter savne 
v Termalnem parku. Doplačilo za psa: 8 €/noč

Cena vključuje: najem vinskega soda 
s posteljnino, brisačami in končnim 
čiščenjem, zajtrk v restavraciji Zila, (pri 
polpenzionu (PP) še večerja), 2x dnevno 
vstop (z dvournim zamikom) v zunanje 
in notranje, bazene ter savne v Termal-
nem parku.



INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Sava Hotels & Resorts
T: 02 512 22 00
info@sava-camping.com
www.sava-camping.com

V najlepših slovenskih krajih
Leta 2020 se se turistični skupini Sava Hotels & Resorts, kamor spada tudi Sava Camping, pridružili trije resorti na slovenski Obali in z 
njimi kamp Lucija. V skupini Sava Camping so sedaj 4 kampi in 2 glampinga: 2 termalna kampa in glamping v severovzhodni  Sloveniji, 
kamp in glamping ob Blejskem jezeru in kamp na slovenski Obali. Raziščite Slovenijo in nas obiščite v najlepših krajih te zelene dežele!

Avstrija
Madžarska

Zagreb
Benetke 

München

Celovec

 Gradec

Italija Slovenia

Ljubjana

Trst 

Hrvaška

Budimpešta 

Camping Bled 

Camping Terme 3000 
– Moravske Toplice

Camping 
Terme Ptuj

Camping Lucija 


