
 
 

 
 

 
 
Nov investicijski cikel Save Turizma v letu 2017: Dvigniti kakovost ponudbe in 
storitev ter navdušiti goste 
 
Ljubljana, 17. maj 2017 – Na podlagi zelo uspešnega poslovanja v letu 2016, rekordnih 
poslovnih rezultatov v prvem trimesečju letošnjega leta, nedavnega poplačila vseh 
obstoječih kreditov pri bankah upnicah in DUTB ter dogovoru o dodatnih virih financiranja 
se skupina Sava Turizem v letu 2017 osredotoča na zagon večjega investicijskega cikla na 
dveh najpomembnejših destinacijah skupin - na Bledu in v Termah 3000 - Moravske 
Toplice. Naložbe v ponudbo Sava Hotels & Resorts prinašajo nove zgodbe, njihov cilj pa je 
še izboljšati kakovosti storitev in s tem še bolj navdušiti goste.   
 
Skupina Sava Turizem v letu 2017 za ključne strateške projekte namenja 14 milijonov evrov. 
Načrtovane investicije bodo v začetni fazi usmerjene predvsem v dve največji destinaciji, to je v Sava 
Hotele Bled, točneje v prenovo Hotela Golf, ter Terme 3000 - Moravske Toplice. Konec aprila je bil 
prenovljen tudi olimpijski bazen hotela Lipa v Termah Lendava, ki je v prvi vrsti namenjen treningom 
ter pripravam plavalnih klubov. Cilj vseh naložb je dvigniti kakovost ponudbe in storitev ter še bolj 
navdušiti gosta, pri tem pa ohraniti vodilni tržni položaj in odlično sodelovanje s poslovnimi partnerji, 
in lokalnimi skupnostmi.  
 
Hotel Golf na Bledu: Nova podoba, nova zgodba 
Leto 2017 je za Hotel Golf prelomno, saj bo - potem ko je prve goste sprejel leta 1969 - začel pisati 
popolnoma novo zgodbo. Cilj infrastrukturne in vsebinske prenove, ki bo predvidoma zaključena v 
začetku prihodnjega leta, je postati referenčni regijski hotel, ki združuje elemente luksuza z okolju in 
družbi prijaznimi iniciativami.  
 
Ključno vodilo pri prenovi Hotela Golf je bilo vključiti v hotel tradicijo lokalnega okolja, trajnostni 
vidik, nadgraditi udobje, pri tem pa poskrbeti za zdravje in dobro počutje gostov. Hotel bo tako postal 
prostor, kjer se gostje sprostijo ob blagodejnih učinkih narave, napolnijo z energijo na počitnicah ali 
službeni poti.  
Novi Hotel Golf zaznamujejo zgodbe z Bleda in njegove širše okolice. Pripovedujejo jih hotelske sobe, 
katerih nova podoba s pridihom lokalnega, tradicionalnega in modernega je zasnovana z mislijo na 
umiritev, sprostitev, energijsko napolnitev in odlično počutje gostov. S tem namenom se obuja tudi 
Riklijevo izročilo, ki z vzpostavitvijo svojega koncepta zdravilstva na Bledu velja za začetnika 
zdraviliškega turizma v Sloveniji. Glede na to, v kateri sobi bo gost bival, bo lahko pobliže spoznal 
njeno zgodbo: 
 

1. Soba avtohtone kranjske čebele  
Zgodbo kranjske čebele smo v sobe uvrstili zato, ker je kranjska čebela avtohtona slovenska čebelja 
pasma. Čebele se običajno nahajajo v najčistejših okoljih in tudi Bled je ena najbolj zelenih destinacij 
v Sloveniji, kjer je že zdravilec Arnold Rikli v 19. stoletju prepoznal pozitivne učinke okolja, ki spodbuja 
zdrav življenjski slog in vzbuja prijetne občutke. Soba kranjske čebele tako omogoča pristno medeno 
doživetje. Rumenkasta barva tapiserij daje občutek sonca, svetlobe in optimizma. Simbolizira med, ta 
dragoceni in izjemno zdravilen pridelek kranjske čebele. Šestkotni vzorci ali heksagoni, vrezani v 
smrekov les, simbolizirajo čebelji panj, poln satja, kjer čebele shranjujejo medičino, med in cvetni 



 
 

 
 

prah. Kranjske čebele proizvajajo prvovrsten med, ki ima številne blagodejne učinke na zdravje in 
dobro počutje.   
 

2. Soba tradicionalnih gorenjskih vezenin 
Vezenje oz. okraševanje tkanin ima na Gorenjskem bogato tradicijo. Njihovo zgodbo pripoveduje 
soba gorenjskih vezenin, ki je svojevrstno kulturno-umetniško doživetje. Nežno oranžna barva 
tapiserij je topla in nežna kot so vezenine same. V prostoru nas pomirja in nam omogoča, da se lažje 
sprostimo in odpočijemo. Vezenine so v današnjem času prava dragocenost, saj sodijo vezene rjuhe, 
prtički, prevleke za vzglavnike in brisače med prestižne okrasne kose opreme ter dragocene spominke 
z Gorenjske.  
 

3. Soba lectovega srca 
Izdelovanje lectovih src in drugih okrasnih izdelkov iz medenega testa je bilo nekdaj razširjeno tudi na 
Gorenjskem. V Lectarskem muzeju v bližnji Radovljici danes deluje ena od petih lectarskih delavnic v 
Sloveniji. Soba lectovega srca obuja njeno srčno zgodbo, simbolizirajo pa jo stilizirana srca, vrezana v 
smrekov les.  Soba lectovega srca je tako zgodba o ljubezni. Temno rdeča barva tapiserij vanjo 
prinaša strast in pozitivno energijo. Lect je okrasna slaščica iz moke, vode in medu, ki nekaj dni po 
izdelavi popolnoma zatrdi. Najbolj znano je okrašeno srce, ki je bilo nekoč skoraj obvezno darilo 
mladih fantov svojim izbrankam. Bilo je rdeče, s cvetličnimi okraski in obveznim ogledalcem, v 
katerem se je dekle lahko občudovalo (“Poglej se v ogledalo mojega srca!”). Z izbranim verzom, ki je 
bil prilepljen pod ogledalce, je mladenič dekletu sporočil, da mu je všeč.   
 

4. Regeneracijska Riklijeva soba 
Regeneracijska Riklijeva soba simbolizira nov začetek, ki je mogoč le s popolno regeneracijo.  
Opremljena je s 100 % naravnimi materiali, kot so volna, les in mah, ki v prostoru uravnavajo 
mikroklimo. Naravne in umirjene barve tapiserij bodo goste sprostile in še tesneje povezale z naravo. 
Posebna pozornost je namenjena počitku – izbrani naravni materiali ustvarjajo zdravo spalno okolje, 
zagotavljajo prijeten spanec in napolnijo z energijo. Za popolno usklajenost bivanja gostov v njej bo 
poskrbela barvna kromoterapija. Vsaka izmed barv - bela, rdeča, zelena in modra - valuje s posebnimi 
frekvencami, ki dobrodejno vplivajo na regeneracijo telesa. Tudi Riklijeva soba je tesno povezana s 
tradicijo lokalnega okolja; obujajo jo vzorci čebeljega satja, gorenjskih vezenin in lectovih src, vrezani 
v les.   

         
 

 
Prenova hotela Golf poteka v dveh fazah: 130 sob in 20 suit je prvi konec tedna v aprilu že zasijalo v 
novi podobi in že sprejemajo goste. Drugi del prenove, ki bo zajemal skupne prostore, pa bo 
predvidoma zaključen v začetku leta 2018.  
 
 



 
 

 
 

Terme 3000 - Moravske Toplice: Prenovljeno notranje termalno kopališče, Most zdravja in dobrega 
počutja ter prenovljene apartmajske hiške v Prekmurski vasi  
 
Notranje kopališče Terme  3000 - Moravske Toplice  
Notranje termalno kopališče Term 3000 - Moravske Toplice, ki bo v novi podobi zaživelo v mesecu 
juliju, bo postal moderen, svež, svetel in kot tak gostom prijazen in uporaben prostor. Skozi celotno 
kopališče se pojavlja les, obdanih s prodom, kar bo ustvarilo občutek narave v prostoru.  
 
Ločeni spodnji del, ki bo namenjen družinam, bo imel manjši otroški bazenček z igrali za najmlajše in 
veliko obbazenskih površin, od koder bodo lahko starši brezskrbno opazovali svoje otroke. Na voljo 
bodo tudi veliki družinskimi počivalniki, kjer se bo lahko odpočila ali pa zabavala vsa družina.  
 
Zgornji del notranjega kopališča bo kontrast spodnjemu in bo s številnimi kotički za sproščanje, ki 
ponujajo pogled na naravo, namenjen predvsem  počitku in sprostitvi. Ljubiteljem savn bodo na voljo 
finska, turška in infrardeča savna s prekmurskimi zelišči. Po savni se bodo lahko ohladili v kotičku s 
pravim ledenim vodnjakom. Ajdova počivalnica bo namenjena vsem, ki se želijo resnično odklopiti in 
nabrati nove energije, saj ležalniki z blazinami, polnjeni z ajdovimi luščinami, pomirjajo, sproščajo, 
mikromasirajo in uravnavajo toploto. V kotičku kromoterapije bodo štiri osnovne barve - bela, 
modra, zelena in rdeča - goste očistile, sprostile, harmonizirale in poživile. 
 

           
 
Most zdravja in dobrega počutja 
Prenovljeni notranji termalni park Term 3000 - Moravske Toplice in celoten hotelski kompleks bosta 
po novem povezana z zastekljenim in ogrevanim Mostom zdravja in dobrega počutja, po katerem se 
bodo lahko gostje od hotela do termalnega parka sprehodili kar v kopalnem plašču. Sproščen 
sprehod bo priprava na vstop v svet razvajanja v termalnem parku. Most – dela bodo končana v 
mesecu juliju - bo zgrajen iz naravnih materialov s poudarkom na konstrukciji iz naravnega lesa, 
moderen pridih pa mu bodo dodale steklene površine, ki odpirajo pogled na zeleno okolico. Gostje se 
bodo lahko na poti iz hotela do termalnega parka sprostili ob vonju zelišč prekmurskih polj, si povrnili 
dobro počutje in zdravje s postankom na Poti kristalov in dobrega počutja, kjer jih bodo pričakali 
univerzalna brezbarvna kamena strela za vitalno energijo, črni hematit za zaščito, vijolični ametist za 
notranji mir in rožnati roževec za pripravljenost na spremembe. Tudi v Mostu bo na voljo kotiček s 
kromoterapijo,  kjer bodo  osnovne barve -  bela, modra, zelena in rdeča -  kopalce očistile, sprostile, 
harmonizirale in poživile. 
 

                                           
 



 
 

 
 

 
 
Nove apartmajske hiške v Prekmurski vasi 
Poleti 2017 bodo apartmajske hiške v Termah 3000 - Moravske Toplice dobile novo in bolj svežo 
podobo. Popolnoma prenovljeno turistično naselje - v prvi fazi bo obnovljenih 6 apartmajskih hišk s 
skupno 23 enotami - bo ohranilo tipično prekmursko arhitekturo panonskih kmečkih hiš cimprač – 
lesenih hišk, kritih s slamo, s tipičnimi materiali in elementi iz Prekmurja, kot so les, glina, pletenje in 
prekmurski vzorci. Moderen pridih tradicionalnemu bodo prinesle steklene površine, ki apartmajske 
hiške povezujejo s prelepo zeleno prekmursko naravo. Zgodba novih apartmajskih hišk temelji na 
najboljšem, kar ponuja lokalno okolje: zdravilna prekmurska zelišča in rastline, ki blagodejno vplivajo 
na zdravje in dobro počutje gostov, ter štorklje in čebele, ki si svoje bivališče poiščejo tam, kjer je 
okolje najbolj kakovostno in čisto. Nove apartmajske hiške, obdane z zelenimi površinami in senco, 
bodo gostom omogočile sproščeno bivanje v naravi. Njihovo dobro počutje in zdravje sta namreč na 
prvem mestu ponudbe in storitev vseh destinacij Sava Hotels & Resorts.  
 

             
 
 
Poletne počitnice v termah - Poletje, ki osvežuje in združuje! 
 
Poletne počitnice v termah Sava Hotels & Resorts napoveduje poletje, ki osvežuje in združuje.  V Sava 
Hotels & Resorts smo prepričani, da bodo gostje - še zlasti družine z babicami in dedki - pri nas 
preživeli nepozabno poletje in z novimi doživetji obogatili album najlepših družinskih spominov. 
V Termah 3000 – Moravskih Toplicah se obeta najbolj adrenalinska vodna osvežitev v Prekmurju, saj 
terme ponujajo spuščanje po najbolj norih toboganih. Otroke vsak dan čaka nova štrkastična zabava z 
maskoto Štrkom Vikijem: spoznavali bodo vodo in kristale, se odpravili na kmetijo, gledali zvezde, 
plesali, se družili s škrati in vilami ter poskusili preživeti dan brez moderne tehnologije. Odrasli se 
bodo lahko prepustili zdravilnim učinkom edinstvene črne termo-mineralne vode, razkošju wellnessa, 
sproščenemu druženju na golfu, skupaj pa bodo uživali v izbrani ponudbi pristnih lokalnih specialitet 
in tradicionalnih jedi ter raziskovali prekmurske ravnice.  
 
V Termah Ptuj se obeta vodna zabava s pogledom na Ptujski grad. Ravni in zaviti tobogani, 
skakalnice, valovi, drče in počasna reka zagotavljajo nepozabna vodna doživetja. Z obvodnimi 
aktivnosti v okolici term, kot so golf, jutranji tek in kolesarjenje, bodo gostje dodobra razmigali telo, 
zvečer pa se bodo lahko razvajali na sproščujočih masažah, jogi, pomlajevalnih tretmajih in v 
poživljajočih kopelih.    
 
Zdravilišče Radenci, eno najbolj priznanih zdravilišč za srčna obolenja v regiji, to poletje v svoje 
naročje vabi pustolovska srca. Otroci se bodo prelevili v čisto prave pustolovce ter vsak dan odkrivali 
in spoznavali nekaj novega - naravo, lov, šport, vodo, ekologijo in zdravo prehrano. Počitnice staršev 
ter babic in dedkov bodo polne čarobnih mehurčkov: legendarno radensko slatino si bodo lahko 
natočili prav pri izviru, ali pa se preprosto okopali v njenih mehurčkih.    
 
V Termah Lendava bodo gostje lahko uživali v plavanju v popolnoma obnovljenem olimpijskem 
bazenu, se sprehajali v parku energijskih točk ter si tam napolnili baterije. Zelena parafinska voda bo 



 
 

 
 

še dodatno poskrbela za njihovo zdravje. Otrokom se obeta čisto prava viteška zabava z vitezom 
Miho: viteške delavnice in igre, viteški večer in lov na viteški zaklad. Opazovali bodo zvezde, čarali s 
čarovnikom ter lončarili pod budnim očesom lončarja. Starši bodo lahko sodelovali na  že 
tradicionalnih vsakodnevnih odbojkarskih turnirjih, babice in dedki pa bodo lahko nabirali energijo na 
energijskih točkah ter raziskovali znamenitosti, ki jih v okolici term ne manjka.   
 
V Termah Banovci gostje tudi letos poleti pozabili na divji tempo sodobnega življenja. Kot se za 
poletje spodobi, bodo otroci s pomočjo gusarja Edija postali čisto pravi gusarji. Tekmovali bodo v 
gusarskih vodnih bitkah na bazenu, sodelovali v spopadu gusarskih tolp in iskali gusarski zaklad. 
Zakurili bodo taborni ogenj, v njem pajali kruh ter spoznali legendo o graščaku Lamperščaku. Starši 
bodo v tem času uživali v blagodejni termalni vodi nekdanjega panonskega morja, prleških savnah ali 
na sprehodih po prleških travnikih. Skupaj bodo lahko odkrivali pokrajino ob Muri, se učili prleščine in 
okušali lokalne specialitete.  
 
Več informacij o poletni ponudbi na destinacijah Sava Hotels & Resorts je na voljo na spletni strani 
Sava Hotels and Resorts.  
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Dodatne informacije: 
Zala Praprotnik, vodja odnosov z javnostmi, Sava Turizem d.d. 
E-pošta: zala.praprotnik@sava.si 
GSM: 041 892 631 
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