
 
 

 
 

 
 
 

Sava Turizem omogočila počitnice v termah 12 družinam z manj priložnostmi 
 
Ljubljana, 12. oktober 2017 – Potem ko je družba Sava Turizem v sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine Ljubljana Moste Polje ter njeno izpostavo v Murski Soboti to poletje omogočila brezplačna 
enodnevna vodna doživetja 50 otrokom iz družin z manj priložnostmi v Termah 3000 – Moravske 
Toplice, 50 v Termah Ptuj in 42 v Termah Lendava, je poletne počitnice polepšala tudi 12 družinam 
z manj priložnostmi.  
 
K slednjemu so v prvi vrsti pripomogli zvesti gostje Sava Hotels & Resorts, člani programa zvestobe 
Ambasador Sava Hotels & Resorts. Od julija do konca avgusta je namreč ob že opisanih dobrodelnih 
aktivnostih potekala tudi akcija “Dobrodelni Ambasador”, v okviru katere so člani programa zvestobe 
Ambasador Sava Hotels & Resorts s slovenskega, avstrijskega, nemškega ter italijanskega in 
balkanskih trgov v dober namen podarjali kapljice, ki so jih zbrali z bivanjem na destinacijah Sava 
Hotels & Resorts in koriščenjem različnih storitev.  
 
»Letos so se člani našega programa zvestobe Ambasador Sava Hotels & Resorts resnično izkazali in 
zbrali največ kapljic v zadnjih treh letih. Zbranih kapljic je bilo toliko, da smo lahko kar dvanajstim 
družinam z manj priložnostmi omogočili poletne počitnice v naših termah po izbiri. Zahvaljujemo se 
članom programa zvestobe Ambasador Sava Hotels & Resorts, ker so pokazali, da imajo veliko srce. 
Hvaležni smo jim, da so svoja doživetja v termah pripravljeni deliti s tistimi, ki si jih ne morejo 
privoščiti,« sporočajo iz družbe Sava Turizem d.d. 
 
Zbrane kapljice so bile pretvorjene v brezplačne nočitve za 12 družin z manj priložnostmi in 
podarjene Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje.  
 
Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje: »Enodnevni kopalni izleti 
ter počitnice v termah ali na morju vsaj za nekaj dni nepopisno polepšajo počitnice revnih otrok in 
družin. Zato smo še kako veseli in hvaležni za vsako podporo in pomoč, ki otrokom in njihovim 
staršem uresničijo sanje, da se vsaj za nekaj dni počutijo enake drugim. Predvsem pa prvič v njihovem 
življenju preživijo družinske počitnice v čudovitem hotelskem okolju, daleč od doma. Lepa doživetja, 
druženje z vrstniki, odkrivanje talentov, krepitev zdravja ta občutek le še nadgrajujejo.« 
 

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje izvaja aktivnosti za pomoč otrokom iz družin z manj 

priložnostmi skozi vse leto. Z različnimi aktivnostmi na leto pomagajo več kot 8.000 otrokom iz vseh 

krajev Slovenije. 
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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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