
SAVA HOTELS & RESORTS
SPOZNAJTE

IN ODKRIJTE SLOVENIJO!



2

KAZALO
Slovenija – zelena, varna in vse v enem  4–5
Sava Hotels & Resorts – predstavitev 6–11
Vode so naše največje bogastvo  12–13
Bazeni in vodni parki  13–17
Wellness  18–21
Sodobni zdravstveni centri  22–25
Lokalna kulinarična dediščina  26–29
Kolesarjenje  30–33
Pohodništvo  34–37
Družinske počitnice  38–41
Poroke  42–45

Sava Hoteli Bled 46–59
Nastanitve
Wellness
Kulinarika

Terme 3000 – Moravske Toplice 60–75
Nastanitve
Termalni park
Wellness
Kulinarika

Zdravilišče Radenci 76–81
Nastanitve
Mineralni wellness
Zdravstvo

Terme Ptuj 82– 93
Nastanitve
Termalni park
Wellness

St. Bernardin resort Portorož  94–101
Salinera resort Strunjan  102–105
San Simon resort Izola  106–110

Naše plaže z modro zastavo  111
Zelene iniciative  112–113
Program zvestobe Ambasador  114–115



3



4

Italija

Avstrija

Hrvaška

Madžarska

Med zasneženimi Alpami Avstrije, kulturnimi biseri v Benetkah, Hrvaško s širnim 
Jadranskim morjem in tisočletno zgodovino Madžarske leži majhna država z manj kot 
dvema milijonoma prebivalcev. Država, ki v imenu nosi ljubezen – ljubezen do vseh 

SLOVENIJA 
ZELENA, VARNA IN VSE V ENEM 

darov, ki jih na tem prostoru podarjata 
narava in tok zgodovine. Svežina alpskih 
vrhov ponuja roko mediteranski modrini, 
svetovljanska Ljubljana pa pogleduje  
proti prostranim panonskim  
ravnicam, posejanim  
s termalnimi vrelci. To je  
Slovenija, ki jo lahko  
raziščete v enem  
dnevu, a boste zagotovo  
želeli ostati dlje!
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KAKO BI OPISALI EDINO  
DRŽAVO NA SVETU, KI V IMENU 

NOSI LJUBEZEN?

ZELENA
Slovenija je bila prva država  

z nazivom zelena destinacija sveta.

ZDRAVA
V Sloveniji je 87 naravnih termalnih izvirov.  

Od tega je kar 15 priznanih naravnih zdravilišč.

AKTIVNA
 Slovenija je zmagovalka številnih športnih 

tekmovanj po številu medalj na število 
prebivalcev.

RAZNOLIKA
V enem dnevu lahko smučate  

in se kopate v morju.

OKUSNA
Najboljša kuharska mojstrica na svetu leta 

2020 je bila Slovenka. 

LJUBLJENA
Zelo podobno se imenuje glavno mesto.  

Ljubko, kajne?
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BLAGODEJNE VODE 
Naše bazene in kopeli polnijo termo-
mineralne, mineralne in izvirske 
vode, in to vsaka s svojimi posebnimi 
učinkovinami, ki pripomorejo k dobremu 
počutju. Uživate lahko v mineralni 
kopeli, bogati s CO2; osvežilni izvirski 
termalni vodi, ki vsak dan sveža napolni 
hotelski bazen; najtoplejši termo-
mineralni vodi v Sloveniji, ujeti tudi 
v kozmetično linijo; v mladem morju, 
obogatenem z minerali, ki blagodejno 
vplivajo na naše telo. In še in še. 
Bogastva naših voda se ne da izmeriti, 
lahko pa ga delimo z vami.

NEPOZABNI ZELENI RAZGLEDI 
Naše nastanitve so na najboljših lokacijah in 
omogočajo razglede, ki pobožajo dušo. Česa bolj 
romantičnega od jesenskih meglic nad Blejskim 
jezerom verjetno še niste videli. Odprite okno 
hotela v Portorožu in morja se boste skoraj lahko 
dotaknili z roko. Razgled na mogočni ptujski grad 
bo prebudil zmagovalca v vas. Pogled na umirjene 
panonske ravnice vas bo pospremil k notranjemu 
ravnovesju. Da pa bodo razgledi in narava, ki je 
bila v naših letoviščih in okolici tako radodarna s 
svojimi darovi, ostali neokrnjeni tudi v prihodnje, 
sledimo načeloma zelenega in trajnostnega 
delovanja. Danes za jutri!

Sava Hotels  
& Resorts

SAVA HOTELI BLED · ST. BERNARDIN RESORT PORTOROŽ 
SAN SIMON RESORT IZOLA · SALINERA RESORT STRUNJAN 

TERME 3000 - MORAVSKE TOPLICE · TERME PTUJ 
ZDRAVILIŠČE RADENCI
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LOKALNA TRADICIJA 
Slovenija kar brsti od tisočerih zgodb, 
ki jih že stoletja pripoveduje lokalno 
prebivalstvo. Tudi nas so pritegnile 
in jih zato pripovedujemo svojim 
gostom. S katerimi nameni so podarjali 
lectova srca na Bledu? Kaj so kuhale 
čarovnice v okolici Radencev? Katere 
jedi se postrežejo na novega leta dan 
v Prekmurju? Katero drevo je simbol 
slovenske Istre? Spoznajte bogastvo 
lokalnih zgodb skozi arhitekturo, opremo 
in ponudbo naših letovišč!

HOTELOV17  

TURIZEM  
SMO LJUDJE:

WELLNESS 
CENTROV10

ZAPOSLENIH

ZA KATERE SKRBI VEČ KOT

1.000
ZADOVOLJNIH GOSTOV LETNO

VEČ KOT

600.000

KAMPI4GLAMPINGA2

VODNIH IN 
TERMALNIH 
PARKOV5

ZDRAVSTVENI 
CENTRI3

KONF. 
DVORAN64

GOLF  
IGRIŠČE1

SOB3

RESTAVRACIJ  
IN BAROV69

BAZENOV85

APARTMAJSKIH 
NASELIJ IN 
BUNGALOVOV6

000
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NAŠE NASTANITVE V TERMAH, OB BLEJSKEM JEZERU IN NA SLOVENSKI OBALI
IME NASTANITVE REGIJA TIP  

NASTANITVE 

ŠTEVILO SOB/
ŠTEVILO KAMP  

PARCEL
DRUŽINSKE SOBE

ST. BERNARDIN RESORT PORTOROŽ
GRAND HOTEL BERNARDIN OBALA 241 x
HOTEL HISTRION OBALA 276 x
HOTEL VILE PARK OBALA  241 x
KAMP LUCIJA OBALA 550
SAN SIMON RESORT IZOLA
HOTEL HALIAETUM OBALA 52 x
HOTEL MIRTA OBALA 44 x
DEPANDANSE SAN SIMON OBALA 119 x
SALINERA RESORT STRUNJAN
HOTEL SALINERA / OBALA 101
APARTMAJI SALINERA OBALA 76 x
SAVA HOTELI BLED
GRAND HOTEL TOPLICE BLEJSKO JEZERO 87 x
RIKLI BALANCE HOTEL S BLEJSKO JEZERO 150 x
HOTEL PARK BLEJSKO JEZERO 218 x
HOTEL SAVICA GARNI BLEJSKO JEZERO 102 x
HOTEL JADRAN BLEJSKO JEZERO 38
CAMPING BLED BLEJSKO JEZERO 244
GLAMPING GOZDNE VILE BLEJSKO JEZERO 4
DRUŽINSKI GLAMPING BLEJSKO JEZERO 12 x
TERME 3000 – MORAVSKE TOPLICE
HOTEL LIVADA PRESTIGE TERME 121 x
HOTEL AJDA TERME 157 x
HOTEL TERMAL TERME 136 x
PREKMURSKA VAS AJDA TERME 54 x
APARTMAJI PREKMURSKA VAS TERME 39 x
BUNGALOVI TERME 3000 TERME 33
KAMP TERME 3000 TERME 430
ZDRAVILIŠČE RADENCI
HOTEL RADIN TERME 269 x
HOTEL IZVIR TERME 128 x
TERME PTUJ
GRAND HOTEL PRIMUS S TERME 118 x
BUNGALOVI TERME PTUJ TERME 17
KAMP TERME PTUJ TERME 120
MOBILNE HIŠICE TERME 25 x
GLAMPING VINSKA VAS TERME 8

 HOTELSKA NASTANITEV   APARTMAJSKA NASTANITEV  KAMPING NASTANITEV
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NAŠE NASTANITVE V TERMAH, OB BLEJSKEM JEZERU IN NA SLOVENSKI OBALI
NOTRANJI 

BAZEN 
ZUNANJI 
BAZEN VODNI PARK PLAŽA WELLNESS SAVNE ZDRAVSTVENI 

CENTER ANIMACIJA KONFERENČNE 
ZMOGLJIVOSTI 
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Vode so naše  
največje bogastvo 

KAPLJICE ZDRAVJA  
V SAVA HOTELS & RESORTS

TERMALNE VODE
MORAVSKA TERMO-MINERALNA VODA 
Moravska termo-mineralna voda 
iz Term 3000 – Moravske Toplice, 
ki je bila leta 1964 razglašena za 
naravno zdravilno sredstvo, izvira 
iz vrelcev, ki so v globinah od 967 
do 1467 m, in velja za najtoplejšo 
termo-mineralno vodo v Sloveniji. 
Tako filtrirana kot še učinkovitejša 
nefiltrirana (t. i. črna) moravska 
termo-mineralna voda tonizira in 
osveži organizem, pomirja živčno 
napetost, izboljša prekrvavitev, 
pozitivno vpliva na vnetja in ima 
protibolečinski učinek.

PTUJSKA TERMO-MINERALNA VODA
Vrelci v Termah Ptuj iz globine 
1100 m prinašajo blagodejno 
termalno vodo, ki je blaga po 
svoji sestavi, a krepka, ko gre za 
poživljanje organizma. Pomaga 
pri odpravljanju težav gibalnega 
sistema.

TERMALNA VODA IZ RADENCEV
Termalna voda iz Radencev 
pomaga uravnavati krvni tlak, 
izboljša cirkulacijo, pomaga 
pri obvladovanju bolečine in 
zmanjšuje mišično napetost.

TERMALNA VODA NA BLEDU 
Naše bazene v Rikli Balance 
Hotelu, Hotelu Park in Grand 
Hotelu Toplice na Bledu 
polni termalna voda. Posebej 
edinstven je bazen v Grand 
Hotelu Toplice, ki ga napaja 
voda neposredno iz vrelca. 
Bazen vsako jutro napolnimo 
s svežo termalno vodo. 
Zaradi številnih rudnin in 
mineralov kopanje v tej vodi 
poživlja in blagodejno vpliva 
predvsem na srce in ožilje, 
pitje pa ugodno vpliva na 
želodčne težave.
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MINERALNA VODA
MINERALNA VODA IZ RADENCEV 
Mineralna voda iz Radencev, 
ki je ena od mineralnih vod z 
najvišjo vsebnostjo CO2 v Evropi, 
je blagodejna v kopelih za telo 
in roke, v obliki inhalacij in pitne 
kure. Pitna kura je učinkovita pri 
nizkem krvnem tlaku, kroničnem 
zaprtju ter za preprečevanje 
sečnih kamnov in osteoporoze. V 
obliki kopeli prispeva k hitrejšemu 
razstrupljevanju organizma, k 
uravnavanju krvnega tlaka in ima 
pozitivne učinke na revitalizacijo 
telesa.

MORSKA VODA
MORSKI BAZENI V V TREH OBALNIH RESORTIH
Uživanje v blagodejnih učinkih morske vode vam 
omogočamo tudi v hladnejših mesecih, saj notranje bazene 
v naših obalnih letoviščih polni ogrevana morska voda. 

»MLADO MORJE« V MORSKEM VODNEM PARKU TERMARIS
Še posebej pristna morska izkušnja je kopanje v Morskem
vodnem parku Termaris, v katerem bazene polni t. i. »mlado
morje«, ki vsebuje še več različnih pritokov z dodatnimi
minerali. Morska voda blagodejno vpliva na naše počutje, 
saj vsebuje natrij, magnezij, kalij, kalcij, silicij in številne 
druge pomembne elemente. Natrijev klorid odstranjuje 
odvečno sluz, kalcij deluje antialergensko, cink in selen pa 
krepita delovanje imunskega sistema.
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Aquapass:  
1 kopalna karta  
za 5 vodnih parkov!
Aquapass Sava Hotels & Resorts je enotna 
kopalna karta za naše vodne parke. Z 
njo imate enkraten vstop v 5 vodnih 
parkov. Navdušujoče darilo za otroke ali 
dan vodne sprostitve za stare starše? Z 
aquapassom je mogoče 
oboje!

Bazeni in  
vodni parki 

VODNA ZABAVA IN SPROSTITEV 
ZA VSE STAROSTI
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Bazeni in vodni parki vseh velikosti in 
oblik predstavljajo temelj naše ponudbe. 
Kopanje pri nas ni samo plavanje. Je 
sprostitev v blagodejnih mehurčkih. Moč 
podvodne masaže. Smeh na umetnih 
valovih. Zibanje na obročih bazenskih rek. 
Vrisk veselja na toboganu. Zadrževanje 
diha ob najlepšem skoku. Kopanje pri nas 
je sreča, ki nam jo podarja narava v obliki 
termo-mineralnih voda, mladega morja in 
prelepih razgledov. In srečo je treba deliti! 
Se vidimo v bazenih in vodnih parkih Sava 
Hotels & Resorts!

Termalni park Terme 3000
Terme 3000 – Moravske Toplice
 
Hotelski bazeni 
Terme 3000
Hotel Livada Prestige – Hotel Ajda – Hotel 
Termal, Terme 3000 – Moravske Toplice
 
Termalni park Terme Ptuj
Terme Ptuj
 
Hotelski bazeni Vespasianus
Grand Hotel Primus, Terme Ptuj
 
Termalna oaza
Zdravilišče Radenci
 
Vodni park Wellness Živa
Rikli Balance Hotel, Bled
 
Bazeni z razgledom na Blejsko jezero
Grand Hotel Toplice – Hotel Park, Bled

Morski vodni park Termaris
Hotel Histrion, Portorož
 
Bazeni z morsko vodo  
St. Bernardin
Grand Hotel Bernardin – Hotel Vile Park, 
Portorož
 
Hotelski bazen San Simon
San Simon resort Izola
 
Hotelski bazeni Salinera
Salinera resort Strunjan

VODNIH IN 
TERMALNIH 
PARKOV5 BAZENOV85
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TERMALNI BAZENI
Terme 3000 – Moravske Toplice

TERMALNI PARK TERME 3000
Termalni park Terme 3000 s hoteli povezuje 
panoramski hodnik. Notranji del parka v dveh 
nadstropjih ima tudi tobogan, v njem so še savne 
in ajdova počivalnica. V zunanjem delu parka 
kraljujejo adrenalinski tobogani, pod njimi pa 
raznoliki bazeni in slovita črna kopel. 

TERMALNI BAZENI LIVADA
Kopališče Hotela Livada Prestige je namenjeno 
gostom hotela, vzdušje je tukaj umirjeno. 
Pričakujejo vas notranji in zunanji termalni 
bazen, kopel s črno vodo in dva otroška bazena s 
toboganom.

TERMALNI BAZENI AJDA 
Na kopališču Hotela Ajda so na voljo veliki notranji 
in zunanji termalni rekreacijski bazen, notranja in 
zunanja kopel s črno vodo ter notranji in zunanji 
otroški bazen s toboganom. 

TERMALNI BAZENI TERMAL 
Kopališče Hotela Termal s potjo kristalov in 
svetlobno terapijo navduši še tako zahtevne goste, 
čakata pa vas tudi zunanji rekreacijski bazen in 
kopel s črno vodo.

Terme Ptuj

TERMALNI PARK TERME PTUJ
Termalni park Terme Ptuj ob zelenem parku ob reki Dravi 
poleti ponuja ogromen sistem toboganov, počasno reko, 
bazen z valovi, rekreacijski, olimpijski in otroški bazen. 
V notranjem delu so na voljo termalni bazeni, svet savn 
ter savne v vinskih sodih.

TERMALNI BAZENI VESPASIANUS 
Hotelsko termalno kopališče Vespasianus ponuja 
sprostitev v rimskem slogu. Zunanji bazen, odprt vse 
leto, notranji plavalni bazen, masažne kopeli in otroški 
bazen so povezani s svetom savn Flavia.

Zdravilišče Radenci
TERMALNA OAZA 
Termalna oaza je povezana s hoteli, kar omogoča 
kar največje udobje gostov v vseh letnih časih. 
Ponuja notranje in zunanje bazene s podvodnimi 
masažami, umirjeno termalno reko ter velik 
plavalni bazen. Zanimiva je tudi knajpova kopel. 
Ob termalni oazi je svet savn.



BAZENI NA BLEDU

BAZENI NA OBALI 

Sava Hoteli Bled

Vodni park Wellness Živa
V Rikli Balance Hotelu najdete največji vodni park 
na Bledu in v okolici. V njem so termalni bazeni, iz 
katerih se ponuja prelep pogled na jezero. Prijetno 
topla voda, notranji tobogan za otroke in svet savn z 
razgledom bodo navdušili prav vsakogar.

Hotelski bazeni z razgledom 
Tudi Grand Hotel Toplice in Hotel Park ponujata 
termalne bazene z razgledom. Bazen v Grand Hotelu 
Toplice vsak dan napolni sveža termalna voda 
(22 °C). Hotel ima tudi urejeno hotelsko plažo s 
čolnarno. Kopanje v toplem bazenu Hotela Park pa 
zaključite na ogrevanih lesenih klopeh s pogledom 
na jezero in mogočno pečino z gradom.

St. Bernardin resort Portorož 
Salinera resort Strunjan 
San Simon resort Izola

MORSKI VODNI PARK TERMARIS
V Hotelu Histrion v Portorožu se na nivoju morja 
razteza Morski vodni park Termaris s prelepim 
pogledom na morje. Bazene polni t. i. "mlado morje", 
obogateno z minerali. Park sestoji iz bolj razigranega 
predela z otroškim bazenom in sprostitvenega 
predela z letno teraso. 

BAZENI Z MORSKO VODO 
Tudi ostali hoteli na Obali ponujajo notranje in 
zunanje bazene z morsko vodo. V Portorožu v Grand 
Hotelu Bernardin navdušuje bazen z ogrevano 
morsko vodo z razgledom na odprto morje in 
Piranski zaliv, v Hotelu Vile Park pa zunanji bazen 
z otroškimi igrali. V San Simon resortu v Izoli je 
gostom na voljo notranji bazen, v Salinera resortu 
v Strunjanu pa tako notranji bazen kot tudi zunanji 
bazen z ogrevano morsko vodo. Vsi resorti na Obali 
vsako leto za svoje plaže obnavljajo znak urejenega 
in kakovostnega kopališča – modro zastavo.

17
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Wellness 
ALPSKA SVEŽINA, ISTRSKO 
RAVNOVESJE IN TERMALNO 

RAZVAJANJE

Oaza sprostitve, svet meditacije, 
poživljajoča regeneracija telesa in duha. 
Kopel tisočerih mehurčkov, ki nežno 
boža vaše roke in jih naredi kraljevske. 
Vonj cvetočih panonskih travnikov za 
razvajanje prav vseh čutov. Splet lepotnih 
ritualov starega Rima in sodobne lepotne 
umetnosti. Pogled na enega najlepših 
jezer na svetu ali morske valove, medtem 
ko vas ovija toplina savne. Vstopite v naše 
edinstvene wellness centre, v katerih bodo 
wellness strokovnjaki vaše telo umirili, 
prerodili in mu dali božanski navdih!
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Wellness Živa  
Rikli Balance Hotel, Bled
Wellness in vodni park z razgledom

Spa Luisa 
Grand Hotel Toplice, Bled  
Mali raj sprostitve ob termalnem bazenu

Spa Park  
Hotel Park, Bled 
Panoramski wellness nad jezerom 

Wellness Benedicta  
Hotel Histrion, Portorož 
Ravnovesje in sprostitev slovenske Istre

Paradise Spa
Grand Hotel Bernardin, Portorož
Božanski spa, ki lebdi nad morjem

Wellness Syra  
Hotel Salinera, Salinera resort Strunjan  
Center zdravja, sprostitve in vitalnosti

Wellness Mirta  
Hotel Mirta, San Simon resort Izola  
Zaliv miru za preporod telesa in duha

Wellness Thermalium  
Terme 3000 – Moravske Toplice 
Splet blagodejne termalne vode in 
prekmurskih zelišč

Wellness Valens Augusta  
Grand Hotel Primus, Terme Ptuj 
Regeneracija v slogu starega Rima 

Wellness Corrium  
Zdravilišče Radenci 
Edinstven mineralni wellness 

WELLNESS 
CENTROV10
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WELLNESS  
NA OBALI 
St. Bernardin resort Portorož 
Salinera resort Strunjan 
San Simon resort Izola

WELLNESS BENEDICTA
V Wellnessu Benedicta v Hotelu Histrion v 
Portorožu vas razvajamo s tradicionalnimi tretmaji, 
obogatenimi z lokalnimi sestavinami, kot so morska 
sol, solinsko blato, olivno olje, sivka in ostala 
istrska zelišča. Med sproščanjem v svetu savn, ki 
vključuje finsko, infrardečo in biozeliščno savno, 
solno sobo in edini hamam v slovenski Istri, vas na 
vsakem koraku spremljajo edinstveni razgledi na 
neskončno modrino morja.

PARADISE SPA
Paradise Spa v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu 
v svojem objemu skriva vse, kar potrebujete za 
rajsko sprostitev. Poleg raznolikih masaž in lepotnih 
tretmajev lahko preizkusite tudi pomlajevalne 
tretmaje s čebeljim strupom, vstopite v svet savn 
s posebno rasul savno ali se izgubite v razgledih 
na odprto morje, ki se ponujajo iz panoramskega 
bazena.

WELLNESS SYRA
V Salinera resortu v Strunjanu, na mestu, kjer naj bi 
nekoč bil postavljen samostan Benediktincev, ki so 
se ukvarjali z zdravilstvom, danes stoji Wellness Syra 
– center zdravja, sprostitve in vitalnosti. Za popolno 
sprostitev in izboljšanje imunskega sistema obiščite 
savne in se v istrski biosavni prepustite vonju sivke 
in sredozemskih zelišč. 

WELLNESS MIRTA
V Wellnessu Mirta v San Simon resortu Izola poleg 
mediteransko obarvanih tretmajev najdete tudi 
raznolike savne, kopeli in masažni bazen z rimskim 
pridihom. Izbirate lahko med bogato ponudbo 
sprostilnih masažnih programov ter drugih oblik 
sproščanja, regeneracije ali oblikovanja telesa na 
osnovi morske soli in lokalnih zelišč.



WELLNESS  
NA BLEDU
Sava Hoteli Bled

WELLNESS ŽIVA 
Zdravilec Arnold Rikli, ki je v 19. stoletju na Bledu 
ustanovil zdraviliški center, je zapisal: »Vsaka naša misel, 
vdih, srčni utrip, vsak občutek, prepričanje in gib pošiljajo 
po telesu energijske signale, ki vplivajo na celotno 
naše bitje.« Tej misli sledi Wellness Živa v Rikli Balance 
Hotelu s širokim naborom sprostitvenih masaž, kopeli, 
neg telesa in obraza ter savn. Koncept dopolnjujemo z 
alpskim wellnessom in uporabo lokalnih sestavin (npr. 
smrekovi vršički, med kranjskih čebel). Del wellnessa je 
tudi vodni park s termalno vodo in čudovitim razgledom 
na Blejsko jezero.

SPA PARK
V Spa Park v Hotelu Park boste začutili harmonijo vode 
in gozda. Slednja delujeta blagodejno na zdravje in 
počutje, sproščata in navdajata z energijo. Ponudba Spa 
Park obsega različne masaže, kopeli in razstrupljevalne 
programe. Zgodbo vode in gozda vpletamo v wellness 
programe z uporabo izključno slovenskih izdelkov. 
Wellness je povezan s panoramskim termalnim 
bazenom.

SPA LUISA
V Grand Hotelu Toplice je manjši wellness Spa 
Luisa. Njegova posebnost je elegantno kopališče, v 
katerem izvira osvežilna termalna voda. Kopanje v 
njej blagodejno deluje na srce in ožilje, pitje vode 
pa na želodčne težave. V razkošni intimi Spa Luisa 
vas čakajo tudi številne luksuzne in klasične masaže, 
biserne in zeliščne kopeli ter finska, turška in 
infrardeča savna.

TERMALNI
WELLNESS 
Terme 3000 - Moravske Toplice
Terme Ptuj
Zdravilišče Radenci

WELLNESS THERMALIUM
Masaže, kopeli, tople savne, lepotna nega – s 
ščepcem Prekmurja in njegovih blagodejnih 
naravnih danosti vas bomo pospremili na pot 
popolne sprostitve. Wellness Thermalium v Termah 
3000 ponuja tudi medico-wellness storitve za 
odpravljanje bolečin. Sprostite se lahko še ob 
zdravilni energiji septarij, starodavnih kamnov, ki 
krepijo dobro in oslabijo bolečino.

WELLNESS VALENS AUGUSTA
Valens Augusta v Grand Hotelu Primus v Termah 
Ptuj ponuja hedonistično razvajanje telesa in duha. 
Uživaški duh antičnega Rima smo v wellness centru 
ujeli skozi preplet arhitekture in ponudbe. Imperium 
dobrega počutja, savne in termalne kopeli Flavia ter 
bazenski predel Vespasianus vam nudijo razvajanje 

in uživanje v razkošnem slogu starega Rima. Izbirate 
lahko med številnimi masažami, ki razvajajo vaše 
čute, in termalnimi kopelmi, ki osvežijo in poživijo.

WELLNESS CORRIUM
Wellness v Zdravilišču Radenci temelji na štirih 
naravnih zdravilnih dejavnikih, in sicer 250 sončnih 
dneh v letu, termalni in mineralni vodi, bogati s CO2, 
ter zdravilnem blatu fango. Mineralna voda je naše 
največje bogastvo in osnova za mineralni wellness 
– vaš vrelec mladosti, ki ga v Sloveniji lahko 
najdete le pri nas! Poleg tega vas razvajamo tudi z 
raznovrstnimi masažami, kopelmi in barvito paleto 
lepotnih programov za nego obraza in telesa. 
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Sodobni  
zdravstveni  

centri 
PODAJAJO ROKO EDINSTVENIM 

NARAVNIM DANOSTIM 

Termo-mineralni 
bazeni

Moravska in 
ptujska ter termo-
mineralna voda iz 

Radencev

Termalne in 
mineralne kopeli
Najbolj znani sta 
vroča črna kopel 
in kopel tisočerih 

mineralnih mehurčkov

Blaga klima
Veliko sončnih dni za 
celoletno aktivnost za 

svežem zraku

Sodobna medicina 
Usposobljeno zdravstveno 

osebje in najnovejša 
medicinska oprema
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V NAŠIH ZDRAVSTVENIH CENTRIH 
LAHKO POSKRBITE ZA: 
 Í hrbtenico
 Í srce in ožilje
 Í debelost in presnovo
 Í možgane in živce
 Í ledvice in sečila
 Í športne poškodbe
 Í sklepe
 Í dobro počutje in lepoto
 Í postcovidne težave

VRHUNSKI STROKOVNJAKI V 
SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH
V razvejanem sistemu specialističnih 
ambulant boste svoje težave rešili 
s pomočjo vrhunskih strokovnjakov, 
katerih znanje in predanost skupaj z 
najsodobnejšo opremo zagotavljata 
trdne temelje za ohranitev zdravja – 
vašega največjega bogastva.

 Í Revmatološka ambulanta
 Í Subspecialistična ortopedska 
ambulanta

 Í Fiziatrična ambulanta
 Í Kardiološka ambulanta
 Í Tireološka ambulanta
 Í Ultrazvočna ambulanta
 Í Ortopedska ambulanta

ZDRAVSTVENI 
CENTRI3



24

ZDRAVSTVENI CENTER  
ZDRAVILIŠČE RADENCI
Bolezni srca in ožilja
Več kot 140 let zdraviliške tradicije in izkušenj 
v kombinaciji z najsodobnejšo medicinsko 
opremo, najboljšimi zdravstvenimi strokovnjaki 
in 24/7 zdravstveno oskrbo delajo zdravstveni 
center v Radencih nekaj posebnega. Zdravljenje 
bolezni srca in ožilja, obolenja ledvic in 
sečnih poti ter bolezni presnove kombinirajo z 
mineralnim wellnessom na temelju mineralne 
vode iz Radencev, ki ima zaradi svoje bogate 
vsebnosti CO2 številne pozitivne učinke.

ZDRAVSTVENI CENTER  
TERME PTUJ 
Bolezni sodobnega življenjskega sloga 
Termalni vrelci v okolici Ptuja že tisočletja 
pomagajo pri spopadanju z raznimi bolečinami 
in tegobami. V Termah Ptuj smo termalno 
zdraviliško tradicijo nadgradili v center 
strokovne zdravstvene oskrbe, ki se osredotoča 
na zdravljenje bolečin v hrbtenici, sklepih in 
mišicah, degenerativnih obolenj in športnih 
poškodb. To so zdravstvene tegobe, ki jih prinaša 
stresen življenjski slog. Z našimi kurativnimi 
in preventivnimi metodami boste optimalno 
pripravljeni na vsakdan.

ZDRAVSTVENI CENTER  
TERME 3000 – MORAVSKE TOPLICE
Bolezni in poškodbe gibalnega sistema
Zdravstveni center v Termah 3000 je 
specializiran za zdravljenje bolezni, za 
katere je še posebej v svoji nefiltrirani obliki 
blagodejna moravska termo-mineralna
voda. Le-ta ima priznane učinke pri 
revmatoloških in dermatoloških obolenjih, 
pomaga pa tudi pri okrevanju po poškodbah 
gibal. Zdravstvene terapije se kombinirajo 
s plavanjem in vadbo v filtrirani termalni 
vodi in s kopelmi v nefiltrirani, črni termo-
mineralni vodi. 
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Program rehabilitacije pri boleznih 
srca in ožilja
Zdravilišče Radenci
Program vsebuje kombinacijo blagodejnega 
vpliva naravnih zdravilnih dejavnikov, telesne 
vadbe, zdrave prehrane in izobraževalnih 
dejavnosti, ki potekajo pod budnim očesom 
strokovnjakov in z uporabo najsodobnejše 
opreme. 

Program rehabilitacije po možganski 
kapi, poškodbi ali operaciji
Zdravilišče Radenci
S čimprejšnjo rehabilitacijo dosežemo boljšo 
gibljivost, večjo samostojnost, izboljšanje 
prizadetih možganskih funkcij, pri marsikom 
pa popolnoma odpravimo nastale okvare 
in s priučitvijo novega življenjskega sloga 
preprečimo ponovitev možganske in tudi srčne 
kapi. 

Program rehabilitacije pri bolezni 
ledvic in sečil
Zdravilišče Radenci
Za vse, ki imajo kronične težave z ledvicami in 
sečili ali so bili na njih operirani, smo pripravili 
poseben program zdravljenja s pomočjo 
naravnih zdravilnih dejavnikov in združili 
sodobno medicinsko znanost in tehnologijo.

Program rehabilitacije po poškodbah 
in operacijah hrbtenice
Terme 3000, Terme Ptuj
Program zmanjšuje bolečine, poveča gibljivost 
sklepov, krepi vzdržljivost in moč mišic, sprosti 
ter regenerira. Zdravljenje je lahko funkcionalno 
ali pa operativno, odvisno od priporočila 
travmatologa. 

Izbrana zdravstvena ponudba

Program rehabilitacije po poškodbah in 
operacijah zgornjega in spodnjega uda
Terme Ptuj, Terme 3000
Rehabilitacija v Termah Ptuj sprošča, lajša 
bolečine ter blagodejno vpliva na gibljivost 
sklepov, vzdržljivost in moč mišic. Osrednji del 
programa je uporaba termo-mineralne vode, 
ki blagodejno vpliva na stanje po operacijah 
spodnjih udov. 

Program rehabilitacije po športnih 
poškodbah
Terme Ptuj
Rehabilitacija po športnih poškodbah 
vključuje postopke za povrnitev športnikovega 
zdravstvenega stanja na raven pred poškodbo 
v najkrajšem možnem času. Paket pripravimo 
individualno glede na športnikove potrebe.

Postcovidni programi 
Zdravilišče Radenci, Terme Ptuj, Terme 3000
Ponujamo različne programe za okrevanje in 
rehabilitacijo po preboleli okužbi z virusom 
COVID-19. V Zdravilišču Radenci so prilagojeni 
osebam s srčnimi in pljučnimi težavami, v Termah 
3000 in Termah Ptuj pa osebam, ki so jim opešale 
mišice in telo ali pa zaznavajo, bolečine in slabšo 
gibljivost. 



Lokalna  
kulinarična 
dediščina
JEDI, ZA KATERE  

ŠE NISTE SLIŠALI, A JIH NE 
BOSTE NIKOLI POZABILI!

Okus slovenske Istre 
Fritaja z divjimi šparglji in pršutom

Piranski brancin v soli 
Hroštule

Kozarec osvežilne malvazije

Užitki svetovljanskega Bleda
Aperitiv slivovo žganje
Juha iz pokljuških lisičk

Savski skuš z idrijskimi žlikrofi
Originalna blejska kremna rezina

Krepčilen obrok  
s panonskih ravnic

Domač rženi kruh z zaseko, obložen s čebulo in papriko
Ajdovi žganci z bogračem (prekmurskim golažem)

Bogastvo okusov v prekmurski gibanici
Pivo iz lokalne pivovarne
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»Nazaj k lokalnemu« bi lahko opisali pristop slovenskih 
kuharskih mojstrov. In mednje spadajo tudi kuharski mojstri 

v naših restavracijah. Med njimi s priznanji The Michelin 
Plate in "Recommended by Michelin" nagrajeni chef Simon 
Bertoncelj z Bleda. Kuharski sanjski tim »Danilo & Danilo« 
v Termah 3000 v hotelskih restavracijah pripravlja tudi do 
50 lokalnih jedi. V Termah Ptuj goste s "show cookingom" 

razvaja chef Robert Žibrat, ko v okviru nedeljskih brunchev 
pripravlja gurmanske umetnine z različnih koncev sveta.

Portoroški chef Aleš Grašič pa navdih za lokalne istrske jedi 
išče po istrskih vaseh in v morju. Raznolikost pokrajin, v 

katerih so naša letovišča, narekuje tudi raznolikost okusov, 
ki jih lahko okušate v naših restavracijah. Pri nas se namreč 

kulinarično popotovanje začne že v hotelu!

27
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KULINARIKA V TERMAH

Terme 3000 - Moravske Toplice

LOKALNA KULINARIČNA DEDIŠČINA
Gibanica, bograč, retaši, zlevanka, bujta repa, 
koline, pogače in druge jedi so stalnica kulinarične 
ponudbe Term 3000. V naših hotelih so vam pri 
vseh obrokih na izbiro kakovostne in raznolike 
jedi, pripravljene iz svežih, sezonskih in lokalnih 
sestavin. Lokalne recepte, po katerih so kuhale že 
naše babice, tudi danes v veliki meri pripravljamo 
z lokalnimi sestavinami. Ko zadiši po Prekmurju, 
ste lahko prepričani, da se vam obetajo nepozabni 
gurmanski užitki.

Terme Ptuj

BODIMO FIT
Vse, ki so pri prehrani še posebej skrbni, v 
hotelski restavraciji pričaka program Bodimo fit, 
v okviru katerega si obrok za dobro počutje lahko 
s pomočjo treh oznak sestavite sami: Dobro za 
vas, Pod 250 kCal in Pod 500 kCal. Kulinarično 
dogajanje popestrijo tudi nedeljski tematski 
brunchi, na katerih chef kuhinje jedi pripravlja 
kar pred gosti. Ljubitelji sladkih specialitet 
pa boste navdušeni nad Primusovo tortico s 
slastno čokoladno sredico, ki je bila narejena za 
razvajanje.

Zdravilišče Radenci
KULINARIKA V SLUŽBI ZDRAVJA
V Zdravilišču Radenci stavimo na okusno hrano, 
ki je tudi zdrava. Dolgoletne izkušnje naših chefov 
narekujejo dvoje – gost mora od mize oditi 
zadovoljen in sit, hkrati pa mu okusna hrana nikoli 
ne sme pokvariti spanca. Z nasveti nutricionistke, 
zbranimi v brošuri "Izberimo zdravo", pa si vsak 
gost lahko ustvari svoj meni po meri. Na jedilnikih 
najdete tudi tipične lokalne jedi iz svežih sestavin 
in našo posebnost – jedi z mineralno vodo, bogato 
s CO2! 
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KULINARIKA  
NA BLEDU

KULINARIKA  
NA OBALI 

Sava Hoteli Bled

POD TAKTIRKO PRIZNANEGA CHEFA
Vodilo kulinarike v Sava Hotelih Bled so 
sestavine, ki so nabrane isti dan, kot so 
uporabljene. Sami pripravljamo vse omake, 
v hotelskih kuhinjah iz domačih sestavin 
vkuhavamo najboljše marmelade in izdelujemo 
domači sladoled. V glavni slaščičarski delavnici 
z neskončno predanostjo pripravljamo 
pregrešno dobre sladice, v vseh naših lokalih 
in restavracijah pa vas pričakujemo s pristnimi 
okusi, ki jih lahko ustvarijo le lokalne sestavine 
in tradicionalna priprava. Nad vsemi jedilniki 
bdi mednarodno priznani chef Simon Bertoncelj. 

St. Bernardin resort Portorož 
Salinera resort Strunjan 
San Simon resort Izola

PRISTNA ISTRSKA KUHINJA
Avtentična istrska kuhinja navdušuje s svojo 
raznolikostjo, strastjo in skladnostjo okusov. 
Enkrat lahkotno prikazuje svojo sredozemsko 
plat, spet drugič celinsko, zaokrožajo pa jo sveže 
lokalne sestavine, piranska sol, avtohtone istrske 
začimbe, vrhunska olivna olja in več sort odličnih 
istrskih vin. Tradicionalne istrske jedi iz istrskega 
zaledja so pripravljene zlasti iz pridelkov z 
domačih vrtov, v obalnem predelu pa na jedilnikih 
prevladujejo ribe in morski sadeži.
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Ste za hiter spust z alpskih vršacev ali 
umirjeno nabiranje kilometrov po prekmurski 
ravnici? Vas bolj navdušuje vonj po morju 
ali šumenje mogočne reke? Pri nas vam ni 
treba izbirati! V Prekmurju lahko s kolesom v 
enem dnevu obiščete kar štiri države. V okolici 
Bleda se nadihate svežega zraka na planotah 
Triglavskega narodnega parka ali pa kar 
med kolesarjenjem spoznavate za Slovenijo 
tipično čebelarsko obrt. Na Obali se s kolesom 
popeljete po poti nekdanje železnice ali pa 
podate na kulinarično odkrivanje obalnega 
zaledja. Tudi v okolici Ptuja lahko svojo 
kolesarsko turo popestrite s kulinaričnim 
raziskovanjem. Kolesarjenje med vinogradi 
ponuja neštete gurmanske užitke! 

Kolesarjenje
KJER SE PIŠEJO  

KOLESARSKE PRAVLJICE

ODKRIVANJE  
SLOVENIJE S KOLESOM
Če želite Slovenijo začutiti z vsemi čuti, 
potem se pridružite številnim domačinom 
in sedite na kolo! Na enem mestu smo 
zbrali najlepše kolesarske poti in izlete v 
okolici naših letovišč ob Blejskem jezeru, 
na slovenski Obali ter v 
Prekmurju, zato skenirajte 
QR-kodo in izberite svoj 
dan pustolovščin na kolesu! 

Bike

Bike
SAVA HOTELS 

& RESORTS
SAVA HOTELS 

& RESORTS

Bike

SAVA HOTELS & RESORTS
SAVA HOTELS & RESORTS
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M O Ž N O S T  K O L E S A R J E N J A  S K O Z I  V S E  L E T O

KOLESARSKI VODIČ ALI 
PRIPOVEDOVALEC ZGODB? 
V vseh naših letoviščih si lahko 
izposodite kolesarsko opremo in 
najamete izkušenega kolesarskega 
vodiča. Le-ta vas bo popeljal po 
najbolj zanimivih kolesarskih poteh, 
medtem pa pripovedoval zgodbe o 
lokalnih posebnostih in vas pogostil pri 
najboljših lokalnih ponudnikih. Pri nas 
stavimo na kolesarjenje za dušo! 
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KOLESARJENJE 
OB TERMAH 
Terme 3000 - Moravske Toplice
Terme Ptuj
Zdravilišče Radenci

BOGATA ZGODOVINA IN SPUSTI MED 
ŠTAJERSKIMI VINOGRADI 
Slovenska Štajerska navdušuje z idilično pokrajino 
vinogradniških področij Slovenske gorice in Haloze, 
kjer so trto gojili že pred 2000 leti. V drugem 
največjem slovenskem mestu, Mariboru, si lahko 
ogledate celo najstarejšo trto na svetu. In ko smo 
pri najstarejšem – Terme Ptuj so le nekaj minut s 
kolesom od najstarejšega slovenskega mesta Ptuj, 
pod katerim se razteza najstarejša vinska klet v 
Sloveniji, nad njim pa bdi ptujski grad. Kolesarski 
izlet po Štajerski je pisan na kožo hedonistom, 
saj nudi popolno kombinacijo aktivnega oddiha, 
zgodovine, vrhunskih vin in odlične kulinarike, ki jo 
lahko nadgradite s termalnim wellness razvajanjem 
v Termah Ptuj.

ČEZ RAVNICE IN HRIBČKE PRAVLJIČNE 
DEŽELE OB REKI MURI
Med kolesarskim oddihom v naših panonskih 
termah lahko odkrivate kar štiri države – Slovenijo, 
Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Vrtenje pedal bodo 
spremljali vonj po pokošeni travi, valovanje žitnih 
polj, klopotanje štorkelj in številne priložnosti 
za osvežitev v termalnih vrelcih. Podajte se na 
kolesarsko turo med vinograde in degustirajte 
vrhunske lokalne izdelke na kmečkih turizmih. 
Napolnite si baterije ob energijskih točkah ob 
Bukovniškem jezeru. S kolesom pa lahko odkrivate 
tudi kulturne znamenitosti Prekmurja, kot so Otok 
ljubezni, največji grad na Slovenskem in tipične 
vasice, krite s slamo.

 Kolesarjem prijazni hoteli

Terme 3000 – Moravske Toplice
 Í Hotel Ajda
 Í Hotel Termal

Terme Ptuj
 Í Grand Hotel Primus
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KOLESARJENJE  
NA BLEDU
Sava Hoteli Bled

S KOLESOM MED ALPSKE VRŠACE
Blejsko jezero ob Triglavskem narodnem parku 
je odlično izhodišče za kolesarske ture vseh 
težavnostnih stopenj. Kolesar pri nas postane 
pustolovec na sledi lokalnih zgodb. Zadržujte dih 
ob lepotah Blejskega jezera ali pod največjimi 
skakalnicami za smučarske skoke na svetu. 
Podate pa se lahko tudi na ture, na katerih boste 
spoznali ekološki lov s posebnim lesenim lokom in 
3D-tarčami ali degustirali medene izdelke.

KOLESARJENJE  
NA OBALI
St. Bernardin resort Portorož 
Salinera resort Strunjan 
San Simon resort Izola

ZAČUTITE SOL V ZRAKU
Kolesarjenje po slovenski Istri je zaradi obilice 
vzponov in spustov izredno razgibano, milo 
podnebje pa omogoča kolesarjenje v vseh letnih 
časih. Najbolj znana je daljša pot nekdanje 
ozkotirne železnice Porečanke, ki jo danes 
imenujemo Pot zdravja in prijateljstva – Parenzana. 
Ta urejena pot povezuje tri države. Začne se 
v hrvaškem obmorskem mestecu Poreč in po 
slovenski Obali vodi vse do italijanskega Trsta. 
Kolesarjenje na Obali je posebno tudi zaradi pristne 
istrske kulinarike na obpotnih postojankah.

 Kolesarjem prijazni hoteli
St. Bernardin resort Portorož
 Í Hotel Histrion

Salinera resort Strunjan
 Í Hotel Salinera

San Simon resort Izola
 Í Hotel Haliaetum/Mirta

 Kolesarjem prijazni hoteli
 Í Rikli Balance Hotel
 Í Hotel Park
 Í Hotel Savica Garni
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V Sava Hotels & Resorts ne mine dan, da se 
naravi ne bi zahvalili za njeno radodarnost. 
Čudovito okolje, v katerem so naša letovišča, 
ter blagodejna klima, ki omogoča celoletno 
aktivnost na svežem zraku, navdušujeta 
naše aktivne goste. In kaj je najlepši način, 
da ostanete fit? Mi stavimo na pohodništvo! 
Zanj potrebujete le dobro voljo, nagrada pa 
je res edinstvena – razgledi, ki vas spremljajo 
na poti, vas bodo poživili in sprostili! Pa 
naj bodo to pogledi na zasnežene vrhove 
neokrnjenega Triglavskega narodnega parka v 
okolici Bleda, na morske klife in odsev sonca 
na belih solinah, na jeruzalemske vinograde ali 
elegantno valovanje žita v Prekmurju. 

Pohodništvo
NAGRAJENI BOSTE Z 

NAJLEPŠIMI RAZGLEDI
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V E L I K O  Š T E V I L O  S O N Č N I H  D N I

KJE SO NAJLEPŠE POHODNIŠKE POTI?
Ekipa animacije v vseh naših resortih vam bo z 
veseljem podala več informacij o pohodniških 
poteh in organiziranih pohodniških turah. 
Opremili vas bodo z zemljevidom in napotki, kje 
na poti preizkusiti odlične lokalne jedi. Urejene 
pohodniške poti in dobrovoljni pohodniški 
vodiči čakajo na vas! Za vas pa smo zbrali 
pohodniške poti v okolici 
naših letovišč, do katerih 
lahko dostopate s pomočjo 
QR-kode.
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POHODNIŠTVO  
NA BLEDU
Sava Hoteli Bled

ODKRIJTE SLOVENSKE ALPE NA BLEDU
Blejsko jezero je na robu Triglavskega narodnega 
parka. Obkroženo s hribi in gorami je idealno 
pribežališče za ljubitelje pohodništva. 

Blejski razgledni trail
Privlačna in razgibana krožna trasa okoli Blejskega 
jezera zaobjame vse najboljše razglede na slovenski 
biser in poveže vse glavne blejske osamelce: Blejski 
grad, Kuhovnico, Ojstrico, Osojnico in Stražo. 
Skoraj 14 kilometrov dolga pot bo jezero z otokom 
ter bližnje in daljne znamenitosti predstavila 
dobesedno iz zraka.

Riklijeve poti
Zdravilne učinke Bleda je prepoznal že švicarski 
zdravilec Arnold Rikli, ki je sredi 19. stoletja na 
Bledu zgradil prvo naravno zdravilišče za povrnitev 
življenjske moči. Riklijeve poti vas popeljejo 
po poteh, po katerih so se že nekoč bosonogi 
sprehajali iskalci dobrega počutja na Bledu. Na 
turah boste s pomočjo aplikacije ARikli izvedeli več 
o zanimivostih na poti, vodila pa vas bo tudi skozi 
set vaj in vadb za še boljše počutje med turo in po 
zaključku le-te.

Juliana Trail
V bližini naših hotelov na Bledu poteka kar osem 
od 16 etap 270 km dolge daljinske pohodniške poti 
Juliana Trail po Sloveniji. Čeprav naravne lepote 
Julijskih Alp na tej daljinski krožni poti jemljejo dih, 
te niso njena edina posebnost. Srečate se tudi z 
zgodovino železarstva, spoznate pomen čebelarstva 
in ohranjanja gozdov, pokušate lahko tipične 
lokalne jedi in spoznate kraje, v katerih so živeli 
veliki slovenski pisatelji in pesniki. 

Soteska Vintgar
Ena najbolj znanih naravnih znamenitosti v bližini 
Bleda, 1,6 km dolga pot ob zelenkasti reki Radovni 
in njenih tolmunih, slapovih in brzicah, se zaključi 
s 15 m visokim slapom Šum. Izlet se še posebej 
prileže v vročih poletnih dneh.

Triglavski narodni park 
Zahtevnejši pohodniki se bodo podali na vršace 
Pokljuke, Mežakle in Jelovice. Obiščete lahko tudi 
najvišjo slovensko goro Triglav in največje slovensko 
ledeniško jezero – Bohinjsko jezero z Voglom nad 
njim, do katerega pelje tudi gondola. Odločite 
pa se lahko tudi za tematske ture ob slovenskih 
smučarskih (Kranjska Gora) in nordijskih centrih 
(Planica, Pokljuka).



POHODNIŠTVO  
NA OBALI
St. Bernardin resort Portorož 
Salinera resort Strunjan 
San Simon resort Izola

POHODI OB NARAVNIH IN KULTURNIH  
ZNAMENITOSTIH SKOZI VSE LETO
Slovenska Obala privablja ljubitelje pohodništva 
v vseh letnih časih. Krožno pot, s katero boste 
spoznali najlepše dele Portoroža, Pirana, Seče in 
Strunjana, sestavljajo tri poti, ki jih lahko povežete v 
eno. Slikovite in s tablo označene poti pohodnikom 
omogočajo raziskovanje obmorskih mest, Portoroža 
in Pirana, vodijo do Sečoveljskih in Strunjanskih 
solin ter skozi Krajinski park Strunjan. Del poti je 
speljan po zaledju z vinogradi in oljčniki, v jesenskem 
času pa navdušujejo oranžno obarvani nasadi zlatih 
jabolk – kakijev. Ljubitelje nekoliko zahtevnejših 
poti vabi okolica Hrastovelj, po istrskih vaseh 
pod Kraškim robom, kjer stoji znamenita cerkev 
sv. Trojice z znanimi stenskimi freskami. V okolici 
boste občudovali še ostale zgodovinske in kulturne 
znamenitosti: galerije, stare domačije, obrambne 
stolpe, cerkve in tipično arhitekturo istrskih vasi. 

POHODNIŠTVO 
OB TERMAH 
Terme 3000 - Moravske Toplice
Terme Ptuj
Zdravilišče Radenci

OKOLICA ZDRAVILIŠČA RADENCI IN TERM 3000
Vzemite pohodniške palice v roke in združite oddih ob 
termalnih vrelcih z raziskovanjem pohodniških poti, ki 
vas bodo popeljale kar skozi tri države! Na Vinski poti 
Jeruzalem, ki jo spremljajo slikoviti vinogradi in mešani 
gozdovi, objeti v žive pisane barve, okušajte dobrote 
lokalnih ponudnikov. Na Sladki poti, ki vas pelje mimo 
pisanih sadovnjakov, travnikov in polj, se razvajajte 
z medenjaki in čebelarskimi izdelki. Zanimiva je tudi 
pot plemiške družine Esterházy, ki vodi čez razgibano 
območje z ravnimi in hriboviti odseki ob reki Muri. 
Če iščete krajši pohod, se sprehodite na hrib Kapela, 
kjer vas pričakujeta prelep razgled in vinska fontana 
za degustacijo lokalnih vin. Z vinogradniško tradicijo 
regije je povezana tudi mreža poti Vinotour, ki vas 
popelje po poteh na slovenski in avstrijski strani meje.

TERME PTUJ Z OKOLICO
Ob najstarejšem slovenskem mestu Ptuj vas v svoj 
objem vabijo vinorodne Haloze s svojimi nizkimi, a 
razgibanimi goricami. Na jugu ob reki Dravinji ležijo 
strmi griči z Donačko goro in Bočem, priljubljenima 
pohodniškima točkama. Na relaciji Ptuj–Zavrč se lahko 
vzpnete na grad Borl, ki stoji na mogočni skali nad 
Dravo. Pohodniki radi obiščejo tudi Slovenske gorice, 
gričevnato vinorodno pokrajino med Muro in Dravo, 
skozi katero vodijo številne tematske pohodniške poti. 
Med pohodom vstopite v katero od raznolikih cerkvic, 
številne turistične kmetije pa vabijo na domača kosila 
in degustacijo lokalnih vin. 
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Prvi razlog, da nas obišče toliko družin, 
so zagotovo naše vodne atrakcije. Naši 
animatorji bodo poskrbeli, da se otroci tudi 
izven bazenov ne bodo dolgočasili. Letovišča 
in hoteli ponujajo tematsko animacijo – od 
športne animacije do pomena varovanja 
okolja, naše maskote pa izvirajo iz lokalnega 
okolja ali lokalnih zgodb. Družine radi 
pošljemo tudi v okolico naših resortov. Ste že 
videli, kako bruha vulkan? Bi preverili svoje 
plezalne sposobnosti v gozdu? Se na kmetiji 
učili ravnanja z živalmi? Izkopavali prave 
fosile? Poskusili, kako vam gre lovljenje 
sardelic? Tisoč lokalnih pustolovščin čaka, da 
jih odkrijete! 

ZAKAJ DRUŽINE IZBEREJO  
SAVA HOTELS & RESORTS?
 Í Najboljša vodna zabava v vseh letnih časih
 Í Raznolike nastanitve od hotelov do 
apartmajev, bungalovov in kampov

 Í Družinske sobe z dovolj udobja za vse 
družinske člane

 Í Celodnevna kulinarična ponudba za vedno 
lačne družinske člane

 Í Otroški klubi z veliko gibanja in akcije
 Í Okoliške družinske zanimivosti 
 Í En ponudnik, s katerim lahko raziščete vso 
Slovenijo in zraven koristite ugodnosti iz 
programa zvestobe Ambasador!

VODNA ZABAVA & PRAVLJIČNI IZLETI

Družinske 
počitnice
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BONUSI ZA DRUŽINE
Prijavite se na naše e-novice in 
spremljajte našo ponudbo družinskih 
bonusov. Z družinskim bonusom bodo 
otroci bivali brezplačno. Na Bledu pa 
ne spreglejte Zakijeve bonus kartice 
in vaše raziskovanje tega 
prelepega jezera 
z okolico bo ne 
le razburljivo, 
temveč tudi 
ugodno!
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ZABAVNA OKOLICA 
TERM 
Terme 3000 - Moravske Toplice
Zdravilišče Radenci
 Í V paviljonu Expano se lahko podate na virtualni 

polet z balonom nad pomursko ravnico in z močjo 
misli premikate vodo.

 Í V parku Vulkanija boste doživeli izbruh vulkana in 
spoznali razburljivi svet vulkanov.

 Í V Sikalu Zoo se bodo otroci naučili ravnanja z 
živalmi in se preizkusili v ježi konj ali vožnji z 
otroškimi džipi.

 Í Pomursko pravljico lahko odkrijete tudi na 
razglednem stolpu Vinarium, s katerega se vidijo 
kar štiri države.

 Í Bukovniško jezero slovi po svojih 50 bioenergetskih 
točkah in izviru sv. Vida, ki pripomore k dobremu 
vidu. V bližini je tudi pustolovski park s kar 58 
plezalnimi elementi.

 Í Na Otoku ljubezni si lahko ogledate plavajoči mlin 
na Muri.

 Í Grad v Krajinskem parku Goričko je največji v 
Sloveniji in je ovit v tančico skrivnosti. V njem naj 
bi nekoč živeli tudi templjarji.

Terme Ptuj
 Í Ptuj je najstarejše slovensko mesto, ki so ga 

ustanovili Rimljani, s slikovitim mestnim jedrom, 
nad katerim bdi ptujski grad z grajskimi sobanami, 
zbirkami pustnih mask, orožja in glasbil.

 Í Ptuj je znan po svojem pustnem karnevalu – 
kurentovanju. Kurent je lokalni pustni lik, izdelavo 
maske pa si je mogoče pogledati v kurentovi 
delavnici Spuhlja.

 Í Še več pravljičnih likov lahko najdete v 
pravljičnem gozdu Rdeča kapica. V pravljičnih 
hišicah vas pričakujejo prizori iz znanih pravljic.

 Í V bližini Ptuja se ob ostankih skrivnostnega gradu 
Vurberk napolnite z blagodejno energijo, ob gradu 
pa je pustolovski park.

 Í Okrog Ptujskega morja, umetnega jezera, vodi 
urejena steza za sprehod, tek ali kolesarjenje. 
V poletni sezoni je na jezeru bogata ponudba 
vodnih športov.

 Í Mariborsko Pohorje je največji smučarski center 
v Sloveniji, ki v letnem času vabi s kolesarskim 
parkom, letnim sankališčem in pohodniškimi 
potmi.

 Í Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji in 
vabi s čudovitimi mestnimi trgi. Podate se lahko 
tudi v podzemne rove cone Tezno, se zapeljete z 
vlakcem po mestu ali s splavom po reki.



BLED ZA DRUŽINE
Sava Hoteli Bled
 Í S pletno, tradicionalnim lesenim čolnom, ki ga 

izdelujejo domačini, se zapeljite do Blejskega 
otoka, na katerem v pravljični cerkvici pozvonite z 
zvonom želja.

 Í Do blejskega gradu na mogočni skali nad jezerom 
vas lahko odpeljejo tudi fijakerji v slovenski 
narodni noši. Na gradu si oglejte grajsko tiskarno 
in muzej s kovačnico in grajsko kletjo.

 Í V čolnarni Grand Hotela Toplice si izposodite čoln, 
pripravimo vam tudi piknik košaro in že ste na poti 
do piknika na jezeru.

 Í Zlatorogova pot vodi okoli jezera in družine na 
zabaven način seznani z lepotami Bleda.

 Í Na Straži vas pričakujeta adrenalinski park med 
krošnjami dreves in dežela ljudskih pravljic, letno 
ali zimsko sankališče pa poskrbi za izjemen spust 
v dolino.

 Í Blejski vintgar je slikovita alpska soteska. Po njej 
je speljana pot po lesenih mostičkih, s katerih 
je mogoče opazovati slapove, brzice in tolmune, 
zaključi pa se pri mogočnem slapu.

MORSKA 
PUSTOLOVŠČINA
St. Bernardin resort Portorož 
Salinera resort Strunjan 
San Simon resort Izola
 Í V Piranskem akvariju si lahko ogledate kar 200 

različnih morskih živali. 
 Í Izlet z ladjico ponuja znana ribogojnica Fonda. 

Odpluli boste na morje do ribolovnega rezervata, 
izlet pa zaključili z degustacijo morskih dobrot.

 Í Mesečev zaliv v Strunjanu je najbolj fotogeničen 
kotiček slovenske Obale. Najdete ga pod 80 m 
visokim klifom, ki je del Krajinskega parka Strunjan.

 Í V Sečoveljskih solinah boste izvedeli vse o 
solinarstvu in solinskem blatu, ki blagodejno 
vpliva na telo.

 Í Mestno obzidje Piran ponuja prelep razgled na 
staro mestno jedro in odprto morje, pogled pa 
sega v tri države in celo do zasneženih Alp.

 Í Izolana – hiša morja je muzej, ki predstavlja 
zgodovino Izole in tradicionalnih obrti tega mesta. 
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Načrtovanje poroke mora biti ravno tako 
prijetno kot sam poročni dan. Zakaj ne bi pri 
tem izbrali popolnega organizatorja? Nekoga, 
ki se bo posvetil vašim željam, vas spodbujal 
pri izvedbi malenkosti, ki delajo vašo poroko 
vašo, in poskrbel, da boste na poroki uživali 
prav v vsakem trenutku? Pristen nasmeh 
poročne ekipe Sava Hotels & Resorts vam bo 
potrdil, da ste za to izbrali pravega partnerja. 
Poročne lokacije ob morju, jezeru ali zelenih 
ravnicah pa vas bodo z najlepšo poročno 
kuliso prepričale, da je vaša izbira prava!

Poroke
VAŠA PRAVLJICA  

S SREČNIM KONCEM
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PODPISANO Z ODLIČNIM OKUSOM!
Nekoč so rekli, da gre ljubezen skozi želodec. 
Pa tudi, da je družina, ki skupaj sede za 
mizo, srečna družina. Naj vaš poročni dan 
zaznamujejo pestri okusi, zanimive kulinarične 
kombinacije, najboljša vina in jedi, o katerih 
bodo svatje pripovedovali še leta! Zaupajte 
nam svoje okuse in želje, kuharski mojstri Sava 
Hotels & Resorts pa bodo pripravili poročni 
meni, ki bo pika na i vaši poročni pravljici.

SAVA HOTELI BLED

GRAND HOTEL TOPLICE
 

Poročni dan kot v pravljici

ST. BERNARDIN RESORT PORTOROŽ

GRAND HOTEL BERNARDIN
 

Popolna kulisa fotografije, 
ki jo boste kazali vnukom.

TERME PTUJ

GRAND HOTEL PRIMUS
S

Recite "da" uživanju.

POVSOD JE LEPO,  
A TU BO VAŠA  

POROKA NAJLEPŠA!
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Poslovni dogodki 
in srečanja 

Z ZNAČAJEM

Raznoliki konferenčni centri na sedmih 
destinacijah po vsej Sloveniji – vsak s svojim 
značajem, a vsi z enotnim standardom 
kakovosti Sava Hotels & Resorts. Pridite v 
Kongresni center Bernardin v Portorož, kjer 
se boste tudi na poslovnih srečanjih počutili 
kot na počitnicah. Povabite svoje partnerje na 
Bled – alpski zrak zbistri misli in vas popelje 
skupnim zmagam naproti. Ali pa za svoje 
srečanje izberite terme, v katerih pregovorna 
gostoljubnost in odlična kulinarika poskrbita 
za iskrene odnose v poslu. 
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Organiziramo vse tipe dogodkov in prav 
vsakega prilagodimo vašim željam. Poleg 
organizacije poslovnega dogodka ponujamo 
nastanitvene kapacitete v naših hotelih pa 
tudi apartmajih in kampih z glampingi. Prav 
slednji so pogosto del izjemnih motivacijskih 
dogodkov, katerih namen je poiskati skupen 
navdih in prebuditi ekipno moč. Vse dvorane 
so od nastanitev oddaljene le nekaj korakov. 
Za poslovne goste pripravimo tudi posebne 
pakete wellness, kulinaričnih in aktivnih 
doživetij pri nas in pri lokalnih partnerjih.

ZAKAJ ZA POSLOVNO 
SREČANJE IZBRATI  

SAVA HOTELS & RESORTS?

EDINSTVENA STORITEV Z 
ENOTNIM STANDARDOM 
KAKOVOSTI

DOŽIVETJA, KI VAM BODO 
DALA NAVDIH

NAJLEPŠE LOKACIJE  
PO VSEJ SLOVENIJI

PRISTNA KULINARIKA Z 
LOKALNIM PEČATOM

PREDANA EKIPA KONGRESNIH 
STROKOVNJAKOV

IZKUŠNJE V OBLIKI VEČ KOT 
900 DOGODKOV VSAKO LETO

NAJVEČ ZA VAŠ DENAR 
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Sava  
Hoteli Bled 

DOŽIVITE BLED  
Z VSEMI ČUTI:

 Í Odpeljite se s tradicionalno pletno na 
Blejski otok in v tamkajšnji cerkvici 
pozvonite z zvončkom želja.

 Í Na terasi Kavarne Park si privoščite 
najbolj kremno sladico na svetu –
Originalno blejsko kremno rezino. 

 Í Povzpnite se na hrib Ojstrica, ki 
ponuja eno najlepših lokacij za sebek 
na vsem širnem svetu!

 Í V vseh letnih časih se sankajte na 
hribu Straža – a ne pozabite odpreti 
oči, da vam ne uide pogled na 
pravljično jezero.

 Í Vzemite piknik košaro, najemite čoln 
in si pričarajte najbolj romantičen 
zmenek na rajskem jezeru. 

 Í Sprostitev, kot je še niste doživeli! 
Po plavanju v toplih bazenih se 
sanjskemu pogledu predajte še iz 
tople savne.

 Í Ste vedeli, da je na Bledu doma 
najboljši sladoled na svetu? Leta 2017 
je Bled z našim sladoledom pridobil 
naziv najboljše sladoledne destinacije 
na svetu! 

TA POGLED, TA OBČUTEK! 
Bled številni svetovni mediji opisujejo kot 
podobo raja. Pogledi na to pravljično jezero 
v vseh letnih časih sproščajo in pomirjajo. 
Naše nastanitve zato ponujajo najlepše 
poglede na jezero – bodisi neposredno 
z obale jezera ali rahlo dvignjene nad 
njim. Kombinacija blagodejne klime že od 
19. stoletja priznanega naravnega zdravilišča, 
čistih voda in navdihujočih razgledov nudi 
neprecenljivo regeneracijo telesa in duha. 
Bled je tudi raj za pohodnike, kolesarje, 
golfiste ter ljubitelje joge in teka. V toplejših 
mesecih je center za veslače z vsega sveta, 
pozimi pa navdušuje z bližino smučišč 
v Sloveniji, Avstriji in Italiji ter svetovno 
priznanih centrov za biatlon na gozdnati 
Pokljuki in za smučarske skoke v Planici. 



ZELENA ZGODBA
Doživeti lokalne zgodbe, a v lokalnem okolju ne 
puščati sledi – tako se je trajnosti zavezal Bled, 
o čemer pričajo številna priznanja (Slovenia 
Green, Alpine Pearls, Green Destinations). Na 
svoje okoljske certifikate smo ponosni tudi v 
Sava Hotelih Bled (Eko marjetica, Zeleni ključ, 
Slovenia Green Accomodation), sodelujemo 
z lokalnimi dobavitelji, imamo polnilnice za 
električne avtomobile, goste pa z iniciativo 
Zeleni za jutri opremljamo s trajnostnimi 
znanji za prihodnost.

Naše nastanitve
Grand Hotel Toplice
Rikli Balance Hotel S

Hotel Park
Hotel Savica Garni

Hotel Jadran
Camping Bled

Wellness centri
Wellness Živa

Spa Luisa
Spa Park

Kulinarična ponudba
Hotelske restavracije  

pod vodstvom chefa, nagrajenega  
s priznanji The Micheln Plate in 

"Recommended by Michelin"
Kavarna Park

Restavracija Julijana
Jezero Lounge

Sladoglednica sladoledni butik 

Konferenčna ponudba
Rikli Balance Hotel S

Hotel Park

GLOBALNI GOST CENI LOKALNO
V ponudbo naših nastanitev, wellness in 
kulinaričnih kapacitet smo vpletli lokalne 
danosti in lokalno dediščino. Blagodejna 
bioklima, čista voda, les iz okoliških gozdov 
in rezbarije lokalnih obrtnikov, med in sladki 
medeni produkti, gorenjske vezenine. Od
interierja in opreme sob do lokalnih jedi in
lokalnih sestavin v wellness tretmajih – poskrbeli 
bomo, da bodo naši gostje začutili moč lokalnih
zgodb, jih vzljubili in cenili prav tako kot mi!

 04 579 16 00
 info@hotelibled.com 

www.sava-hotels-resorts.com

Avstrija Madžarska

Italija

Slovenija

Ljubljana Hrvaška

Sava Hoteli Bled 

PREBERITE, KAJ 
O BLEDU PRAVIJO 
SVETOVNI MEDIJI.
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Grand Hotel Toplice

 Í Na obali Blejskega jezera s pogledom na 
otoček in pečino z gradom

 Í Hotel z najdaljšo tradicijo na Bledu
 Í Stilsko opremljene sobe različnih tipov (87)
 Í Romantična oprema in pohištvo, ki 
pripoveduje zgodbe

 Í Kulinarika pod taktirko svetovno priznanega 
kuharskega mojstra

 Í Restavracije/bari z razgledi na jezero (5)
 Í Kongresne kapacitete z razgledom na  
jezero (4)
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Grand Hotel Toplice
ELEGANCA 
RAZGLEDOV

 Í Ko s starodobnim ključem odklenete 
vrata svoje sobe, postanete del 
zgodovine, ki se je pisala v našem hotelu.

 Í Razvajajte se z jutranjim plavanjem v 
izvirski termalni vodi hotelskega bazena.

 Í Privoščite si kosilo v Restavraciji Julijana, 
nagrajeni s prestižnimi priznanji The 
Michelin Plate in "Recommended by 
Michelin" ter tremi kapami po Gault & 
Millau.

 Í V Jezero Lounge se ob razgledu na 
jezero prepustite okusu slovenskih vin 
in edinstvene Originalne blejske kremne 
rezine. 

 Í Zavihtite palico na golf igrišču Golf Royal 
Bled z osupljivimi razgledi. 

 Í Ob listanju knjige gostov poiščite navdih 
za uresničitev svojih načrtov. 

 Í Notranji bazen, polnjen z vsak dan svežo 
termalno vodo

 Í Hotelski spa z ekskluzivnimi tretmaji in 
savnami (3)

 Í Hotelska plaža z lastno čolnarno

H O T E L  S  T R A D I C I J O  N A  O B A L I  J E Z E R A 
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Rikli Balance Hotel  S

 Í Hotel, v katerem gostje začutijo dobrobiti 
koncepta dobrega počutja po švicarskem 
zdravilcu Arnoldu Rikliju

 Í Izbrana notranja oprema iz lokalnih 
materialov

 Í Tematske sobe v stilu lokalnih zgodb (150)

 Í Termalni vodni park z notranjimi in zunanjim 
bazenom (6) ter toboganom

 Í Priznan Wellness Živa z Riklijevimi in alpskimi 
tretmaji, masažami in savnami (6)

 Í Hotelska restavracija s panoramskim 
razgledom, lokalno in Riklijevo kuhinjo 
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 Í Kulinarika pod taktirko svetovno 
priznanega kuharskega mojstra

 Í Aperitiv bar z odprtim kaminom 
 Í Kongresne kapacitete z razgledom na 
jezero (10)

 Í Riklijev park z bosonogo potjo pred hotelom

H O T E L  D O B R E G A  P O Č U T J A

ŽIVETI PO RIKLIJEVO
 Í Švicarski zdravilec Arnold Rikli je bil 
začetnik zdraviliškega zdravljenja na 
Bledu. Verjel je v blagodejno kombinacijo 
blagega alpskega podnebja, veliko gibanja 
na svežem zraku in lahke prehrane.

 Í Njegovi sledilci so se že pred sončnim 
vzhodom bosonogi vzpenjali na okoliške 
hribe, plavali v jezeru, čez dan pa veliko 
počivali.

 Í Riklijeve pristope, prilagojene našemu 
času, boste našli tudi v ponudbi Rikli 
Balance Hotela.

 Í V hotelski restavraciji poiščite jedi z 
oznako Kako živeti po Riklijevo. To so jedi 
iz lokalnih, svežih in zdravih sestavin.

 Í V wellnessu si privoščite celodnevni 
Riklijev ritual ali poživljajočo Riklijevo 
kopel.

 Í V krepčilen spanec pa vas bodo zazibale 
tudi lokalne zgodbe o kranjski čebeli, 
tradicionalnih gorenjskih vezeninah, 
lectovem srcu in smreki iz okoliških 
gozdov, ki jih pripoveduje notranja 
oprema sob.
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Hotel Park  

 Í Navdih prenovi je bila neokrnjena blejska narava
 Í Tematske sobe z balkonom v stilu vode ali 
gozda s pogledom na jezero ali park (218)

 Í Hotelska restavracija z razgledom, pripravo 
jedi pred gosti in fontano slovenskih vin 

 Í Kulinarika pod taktirko svetovno priznanega 
kuharskega mojstra

 Í Aperitiv bar s pogledom na jezero

 Í Panoramski termalni bazen z zunanjo 
počivalnico 

 Í Spa Park s panoramskimi savnami (3)
 Í Wellness Thai Center 
 Í Vodni izvir v hotelski avli z brezplačno 
polnilnico vode 

 Í Kongresne  
kapacitete (6)

V  S R E D I Š Č U  D O G A J A N J A
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Hotel Savica Garni  

 Í Prijazen okolju, prijazen družinam 
 Í Raznolike sobe (102)
 Í Povezane sobe in apartmaji s kuhinjo za 
družine ali več oseb 

 Í Hotelska restavracija z lokalnim in sezonskim 
zajtrkom 

 Í Možnost polpenziona

 Í Brezplačen vstop v vodni park Rikli Balance 
Hotela****S

 Í Okoljske iniciative, vpete v bivanje in rituale 
gostov 

 Í Zaki bonus kartica 
z ugodnostmi za 
družine na Bledu

Z E L E N I  H O T E L  Z A  L E P Š I  J U T R I
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Hotel Jadran  

 Í Prijetno vzdušje majhnega hotela 
 Í V umirjenem predelu blizu jezera 
 Í Sobe s pogledom na jezero ali park (38)
 Í Zajtrkovalnica z lokalnim in sezonskim 
zajtrkom 

 Í Možnost polpenziona

 Í Hišni ljubljenčki dobrodošli 
 Í Ugoden vstop v vodni park Rikli Balance 
Hotela****S

 Í Zaki bonus kartica z ugodnostmi za družine 
na Bledu in v okolici

L E  5 0  M E T R O V  O D  J E Z E R A
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Camping Bled  

 Í Kamp tik ob obali jezera
 Í Klasične kamp parcele v zelenem objemu 
dreves (244)

 Í Večje premium parcele (19) in premium relax 
parcela z nadstrešnico z vročo kadjo (1)

 Í Popolna oprema parcel (možnost elektrike, 
hladilnika)

 Í Sanitarni objekti s pralnico in sušilnico (5), 

možnost najema zasebnih kopalnic
 Í Primerno za vse tipe prikolic in avtodomov
 Í Urejena plaža z restavracijo/barom 
 Í Športne kapacitete in izposoja rekvizitov 
 Í Hišni ljubljenčki dobrodošli
 Í Zaki bonus kartica z ugodnostmi za družine 
na Bledu in v okolici

 Í Wi-Fi 

K A M P  N A J V I Š J E  K A T E G O R I J E  O B  J E Z E R U
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Glamping Gozdne vile

 Í V odmaknjenem zelenem predelu Campinga 
Bled*****

 Í Hišice iz ekološkega neobdelanega macesna, 
krite z lesenimi skodlami (12)

 Í Hišice imajo panoramsko steno za občutek 
spanja v naravi

 Í Zasebna zelenica s senčnim jadrom in 
lesenimi počivalniki pred hišico

 Í Vsaka hišica ima zasebno kopalnico

 Í Del hišic je opremljen z vročo kadjo z 
ogrevanjem na drva

 Í Ekskluzivna savna s stekleno steno
 Í Zajtrk je v hišico dostavljen v piknik košari 
 Í Možnost dostave piknik košare iz 
Restavracije Julijana, nagrajene s priznanji 
The Michelin Plate, "Recommended by 
Michelin" in tremi kapami Gault & Millau

 Í Wi-Fi

D E L  K A M PA  O B  B L E J S K E M  J E Z E R U
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Družinski glamping 

 Í Družinski glamping na robu gozda, dvignjen 
nad Campingom Bled***** 

 Í Sodobno oblikovane hišice iz lesa in drugih 
naravnih materialov (4)

 Í Vsaka hišica ima veliko panoramsko okno, kar 
daje občutek prostornosti in bivanja v naravi

 Í Hišice imajo polno opremljeno kuhinjo, 
kopalnico, ločeno spalnico, dnevni prostor in 
otroški pograd

 Í Gostom so na voljo posteljnina in brisače.
 Í Hišice so v hladnejših mesecih ogrevane

 Í Vsaka hišica ima pred hišico leseno mizo in 
klopi, na voljo je tudi zunanji žar

 Í Družinski nadstandard (pomožna otroška 
posteljica, otroški stol za hranjenje)

 Í Urejena plaža z restavracijo/barom
 Í Wi-Fi
 Í Možno koriščenje vseh kapacitet Campinga 
Bled

 Í Zaki bonus kartica z ugodnostmi za družine 
na Bledu in v okolici

D E L  K A M PA  O B  B L E J S K E M  J E Z E R U



Wellness Živa 
V RIKLI BALANCE HOTELU

Wellness Živa je eden najpogosteje nagrajenih 
slovenskih wellness centrov. Poleg sodobnih wellness 
ritualov, sprostitvene in detox ponudbe v obliki masaž, 

kopeli, savn in lepotnih tretmajev po Riklijevem 
konceptu ali z alpsko noto ponuja tudi največji vodni 
park v tem delu Slovenije. Notranji in zunanji bazeni s 
termalno vodo navdušujejo z božanskimi pogledi na 

Blejsko jezero. Otroci bodo veseli notranjega tobogana.

Spa Park
V HOTELU PARK

V Spa Parku bo vaše čute pobožala harmonija 
vode in gozda. Pogled na lepote Blejskega jezera iz 

panoramskega termalnega bazena in razgledi iz savn 
vam bodo dali občutek lebdenja nad jezerom. Ta 

občutek vas bo spremljal tudi ob masažah v razglednih 
sobah, tretmajih s pristnimi slovenskimi izdelki ali detox 

programih. Razstrupljevalno kuro lahko nadaljujete 
kar v hotelski avli, kjer si iz izvira lahko natočite svežo 

alpsko vodo.

Spa Luisa
V GRAND HOTELU TOPLICE

Spa Luisa je pravi mali raj sprostitve ob vrelcu termalne 
vode. Ponuja vse, kar nudijo veliki, a v intimnem 

vzdušju na obali Blejskega jezera. Njegova posebnost 
je elegantno kopališče s teraso z rajskimi pogledi na 

veličastno naravno kuliso jezera. Kopanje in pitni ritual 
z izvirsko termalno vodo predstavljata osnovo vseh 

wellness ritualov v Spa Luisa. V bogati izbiri ekskluzivnih 
wellness storitev ne spreglejte edinstvenih lepotnih 
ritualov, kot sta Luisin vrelec lepote zanjo in Luisin 

eliksir energije zanj.

Blejski wellnessi 
SPROSTITEV Z  

RAJSKIMI RAZGLEDI
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Kavarna Park 
NA JEZERSKI PROMENADI  

Obisk Bleda ne sme miniti brez obiska kavarne na 
najboljši lokaciji na Bledu. Iz Kavarne Park se vijejo 

veličastni razgledi na jezero, grad na pečini in na otoček 
sredi jezera. Kavarna je dom edinstvene Originalne 
blejske kremne rezine, ki jo lahko pokusite samo na 

Bledu. Poleg bogate ponudbe sladic kavarna ponuja tudi 
izjemne prigrizke in lahka kosila/večerje. 

Restavracija Julijana
V GRAND HOTELU TOPLICE 

Ob najlepšem delu Blejskega jezera v Restavraciji
Julijana s čudovito teraso nastajajo gurmanske kreacije

pod taktirko chefa Simona Bertonclja. Pod njegovim
kreativnim vodstvom je restavracija prejela prestižno

priznanje The Michelin Plate za sveže surovine ter skrbno
pripravljen in dober obrok ter priznanje »Recommended 

by Michelin Guide Slovenia 2022« – »Priporočilo vodnika 
Michelin Slovenija 2022«. Po klasifikaciji Gault 

& Millau pa ima Restavracija Julijana tri kape. 
Še posebej izstopa meni »Gorenjski izbor«, 
posvečen vrhunskim lokalnim okusom in 

dobaviteljem.

Originalna blejska 
kremna rezina 

Prva Originalna blejska kremna rezina je nastala pred 
skoraj 70 leti v slaščičarni Hotela Park, do danes pa 
smo jih postregli že več kot 15 milijonov! Še vedno 
jo pripravljamo po originalnem receptu s svežimi 

surovinami, pokusite pa jo lahko v vseh naših hotelih in 
restavracijah na Bledu.

Kulinarika na Bledu
VRHUNSKA KULINARIKA  
Z RAJSKIMI RAZGLEDI
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Terme 3000 
- Moravske 

Toplice

OBILJE NAJBOLJŠEGA
Terme 3000 – Moravske Toplice so ene 
največjih term v Sloveniji. V raznolikih 
nastanitvah od 5- do 4-zvezdičnih hotelov, 
hišk, apartmajev, bungalovov in kampa bo 
vsakdo našel pravo zase. Terme slovijo po 
najtoplejši termo-mineralni vodi v Sloveniji, 
ki jo lahko izkusite tudi v obliki črnih kopeli 
z blagodejnimi učinki. V spanec vas bodo 
zazibali vzglavniki, polnjeni z lokalnim 
žitom. V hotelskih restavracijah bo dišalo 
po polnih prekmurskih okusih. Pri masaži 
bodo uporabljeni lokalno bučno olje in 
zelišča s panonskih ravnic. Vsako od kopališč 
navdušuje s svojo posebno prekmursko 
zgodbo. Če povežete termalni oddih še z 
raziskovanjem okolice, smo prepričani, da se 
bomo kmalu srečali znova!

TOP DOŽIVETJA  
ZA VSO DRUŽINO:

 Í 32 termalnih bazenov in kopeli v letovišču 
omogoča, da se ves dan sprehajate od 
enega bazena do drugega in še ne boste 
preizkusili vseh! 

 Í Med številnimi bazeni ne spreglejte 
kopeli s črno termo-mineralno vodo. Že 
nekajminutna kopel je blagodejna za 
sklepe, gibala in kožo. 

 Í Če nas obiščete v toplejših mesecih, 
se morate spustiti po vsaj enem od 
adrenalinskih toboganov. Boste preizkusili 
tistega s prostim padom ali raje takega s 
polnim obratom?

 Í Privoščite si prekmurski večer in vsak 
družinski član naj pokusi vsaj pet 
prekmurskih jedi. Nato naj imena jedi 
izgovori v lokalnem narečju. Kdo bo 
pravilno izgovoril »dödöle«? 

 Í Golfisti ste pri nas dobrodošli vse leto, 
saj blago podnebje omogoča, da se na 
najdaljši luknji v Sloveniji preizkusite tudi 
pozimi.

 Í V bližini term lahko odkrivate regijo s 
pomočjo virtualne resničnosti v paviljonu 
Expano, doživite bruhanje vulkana ali pa s 
kolesom po vinskih cestah, krajinskem parku 
in ob energetskih točkah raziskujete kar štiri 
države.



LOKALNA KULINARIČNA DEDIŠČINA
Pri nas se na kulinarično raziskovanje 
Prekmurja lahko podate kar v hotelu. Duo 
chefov iz Term 3000 si je zadal, da bo prav vsak 
obiskovalec pokusil in vzljubil prekmursko 
kulinariko. Prekmurje lahko okusite skozi 
lokalne sestavine ali tipične lokalne jedi. Na 
menijih tako najdete več kot 40 jedi iz ajde, 
lokalnega žita.

 02 512 22 00
 info.shr@sava.si

www.sava-hotels-resorts.com

MOČ NARAVE
Moravska termo-mineralna voda, ki izvira v črnih 
globinah pod termami, je pri izviru najtoplejša 
termalna voda v Evropi. Njeno blagodejnost 
lahko preizkusite v nefiltriranih črnih kopelih, 
bazenih s filtrirano termalno vodo, v Hotelu 
Livada Prestige pa si črno kopel lahko privoščite 
kar v sobi! Raznolike črne kopeli in sproščanje 
na 15 milijonov let starih kamninah iz Prekmurja 
so posebnost Wellnessa Thermalium. Moč črne 
vode smo ujeli tudi v edinstveno kozmetiko 
Blackaquatherm.

Avstrija Madžarska

Italija

Slovenija

Ljubljana Hrvaška

Terme 3000 
- Moravske 

Toplice

Naše nastanitve
Hotel Livada Prestige

Hotel Ajda
Hotel Termal

Prekmurska vas Ajda
Apartmaji Prekmurska vas

Bungalovi Terme 3000
Kamp Terme 3000

Wellness centri
Wellness Thermalium
Thai wellness center

Ajdova počivalnica v Termalnem 
parku

Ostala ponudba
Termalni park Terme 3000

Golf igrišče Livada
Cafe Praline

Hotelske restavracije in bari 
Konferenčna ponudba
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Hotel Livada Prestige

 Í Odmaknjen od ostalih nastanitev v termah
 Í Raznolike sobe s pogledom na igrišče 
za golf, prekmursko ravnico ali termalne 
bazene (121)

 Í Sobe s termalnimi kadmi za uživanje v črni 
kopeli kar v hotelski sobi

 Í Hotelski notranji in zunanji termalni bazeni 
samo za goste hotela (8)

 Í Vstop v Termalni park Terme 3000
 Í Hotel je s termalnim parkom povezan s 
panoramskim hodnikom

 Í Hotelske savne s savna programi (6)
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Hotel Livada Prestige

 Í Thai wellness center v hotelu
 Í Wellness Thermalium z masažami z 
lokalnimi zelišči

 Í Hotelska restavracija z vrhunsko lokalno 
kulinarično ponudbo 

 Í Aperitiv in Panorama bar za druženje in zabavo 

 Í Cafe Praline s široko ponudbo slaščic in 
številni drugi bari v termah

 Í Polnilne postaje za električne 
avtomobile

 Í Konferenčne 
kapacitete (1)

POPOLN TERMALNI 
& GOLF ODDIH

 Í Hotel Livada Prestige stoji tik ob 
igrišču za golf, ki je odprto vse leto.

 Í Celoletna kombinacija wellness 
in golf oddiha skrbi za številne 
zadovoljne stalne goste.

 Í Piko na i termalnemu oddihu daje 
odlična lokalna kulinarika, s katero 
se na kulinarično raziskovanje regije 
odpravite kar v hotelski restavraciji.

GOLF IGRIŠČE LIVADA V ŠTEVILKAH

T E R M A L N I  G O L F  H O T E L  Z  V R H U N S K O  K U L I N A R I K O

IGRALNIH 
POLJ

18
PEŠČENIH 

OVIR

40
BIOTOPOV
10

HCP 
OMEJITEV

54
PAR

72 VADBIŠČE, ŠOLA 
GOLFA IN IZPOSOJA 
GOLF AVTOV IN 
OPREME
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Hotel Ajda  

 Í Raznolike sobe z ajdovimi vzglavniki (157)
 Í Hotelski notranji in zunanji termalni bazen (8)
 Í Termalna počivalnica z aroma- in 
kromoterapijo 

 Í Hotelske savne s savna programi in snežno 
terapijo (5)

 Í Vstop v Termalni park Terme 3000
 Í Hotel je s termalnim parkom povezan s 
panoramskim hodnikom

 Í Hotelska restavracija s teraso 
 Í Lokalna kulinarika z več kot 40 jedmi iz ajde
 Í Taverna in Aperitiv bar za druženje ob glasbi 
in plesu

 Í Wellness Thermalium z masažami z lokalnimi 
zelišči

 Í Konferenčne kapacitete (5)

V E L I K O  Š T E V I L O  T E R M A L N I H  B A Z E N O V
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Hotel Termal  

 Í Raznolike sobe (136)
 Í Hotel je povezan z Zdravstvenim centrom 
Terme 3000 

 Í Hotelski notranji in zunanji termalni bazeni 
s harmoničnim delovanjem štirih naravnih 
elementov (5)

 Í Pot kristalov in dobrega počutja 
 Í Počivalnica s kromoterapijo 
 Í Hotelska savna (1)

 Í Wellness Thermalium z wellness storitvami in 
počivalnico z blagodejnimi septarijami

 Í Vstop v Termalni park Terme 3000
 Í Hotel je s termalnim parkom povezan s 
panoramskim hodnikom

 Í Hotelska restavracija z lokalno kulinariko 

O S R E D N J I  Z D R A V I L I Š K I  H O T E L
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Prekmurska vas Ajda  

 Í Naselje samostojnih hišk s sobami različnih 
velikosti (54)

 Í Dvonadstropne hiške z ločenimi sobami, 
kopalnico in kuhinjsko nišo

 Í Harmonična oprema iz lokalnih materialov po 
vzoru lokalnih hišk, imenovanih cimprače

 Í Vsaka hiška ima svojo zasebno teraso 
 Í Blagodejni objem dreves, bosonoga pot in 
motorični igralni park za otroke 

 Í Igrišče za golf v neposredni bližini 
 Í Vstop v Termalni park Terme 3000 
 Í Vstop v termalne bazene in savne Hotela Ajda 
in Hotela Termal

 Í Možnost lokalno obarvanega polpenziona v 
hotelski restavraciji Hotela Ajda

 Í Možnost zajtrka v obliki piknik košare 
 Í Lokalno obarvan wellness v Wellnessu 
Thermalium 

S O D O B N E  H I Š K E  S R E D I  PA R K A
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Apartmaji Prekmurska vas  

 Í Hišice kot v tipični prekmurski vasi
 Í Odmaknjeno od termalnega vrveža
 Í Različno veliki apartmaji (39)
 Í Dvoposteljne sobe (13)
 Í Popolnoma opremljena kuhinja v apartmajih
 Í Možnost polpenziona v Hotelu Termal
 Í Vstop v Termalni park Terme 3000 in 
termalne bazene Hotela Termal

 Í Savna v Hotelu Termal
 Í Možnost koriščenja celovite termalne 
ponudbe letovišča

 Í Družinam prijazno (dodatna ležišča, otroški 
bazeni in igrišča, animacija)

 Í Pogosta izbira kolesarjev (najem koles in 
kolesarskega vodnika, možnost shranjevanja 
koles ...)

Z A  A K T I V N E  T I K  O B  T E R M A L N E M  PA R K U
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Bungalovi Terme 3000  

 Í Edinstveno naselje hišic, kritih s slamo
 Í Bungalovi z dvoposteljnimi sobami z 
balkonom (33)

 Í Možnost polpenziona v Hotelu Termal
 Í Vstop v Termalni park Terme 3000 in termalne 
bazene Hotela Termal

 Í Savna v Hotelu Termal

 Í Wellness ponudba v termah
 Í Zdravstveni center v termah
 Í Bari in restavracije v termah
 Í Športne kapacitete in izposoja športnih 
rekvizitov

T E R M A L N I  O D D I H  P O  U G O D N I  C E N I
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Kamp Terme 3000  

 Í Odprt vse leto 
 Í Klasične kamp parcele (430)
 Í Postaje za avtodome (2)
 Í Primerno za vse tipe prikolic in avtodomov
 Í Popolna oprema vseh parcel (možnost 
elektrike, hladilnika; Wi-Fi, sanitarije)

 Í Vstop v Termalni park Terme 3000 in 
termalne bazene Hotela Termal

 Í Možnost polpenziona v Hotelu Termal
 Í Wellness ponudba v termah
 Í Zdravstveni center v termah
 Í Bari in restavracije v termah
 Í Športne kapacitete in izposoja športnih 
rekvizitov 

 Í Trgovina
 Í Hišni ljubljenčki dobrodošli

V S T O P  V  T E R M A L N E  B A Z E N E



Prekmurski most 
Hotele s termalnim parkom povezuje pokrit in ogrevan 
hodnik. Sprehod po njem bo prebudili vsa vaša čutila. 

Spoznali boste lahko značilna lokalna zelišča ter 
poslušali štorklje, šumenje reke Mure in valovanje 

žitnih polj. Spoznali boste žita, ki rastejo v tem predelu 
Slovenije, v predelu okusov pa spoznali tipične lokalne 
okuse. V kotičku kristalov boste naredili nekaj za svoje 
počutje, s kromoterapijo pa boste uravnali energijo v 

svojem telesu.

Termalni park  
Terme 3000 

SPROSTITVENI  
NOTRANJI PREDEL 

Notranji bazeni  
v dveh nadstropjih

Notranji termalni bazeni so razporejeni v dve nadstropji. 
Spodnji del je namenjen vodni zabavi in je še posebej 

priljubljen pri otrocih. Zgornji, razgledni bazeni so 
namenjeni tistim, ki cenijo nekoliko počasnejši počitniški 

utrip. Tudi v zimskem času je mogoče zaplavati v tople 
zunanje bazene. Med njimi pozornost privablja velika 

kopel z vročo črno vodo.

Ajdova počivalnica
Zgornji del notranjega kopališča je namenjen počitku 
in sprostitvi. Telo boste lahko prečistili v finski, parni 
ali infrardeči savni, osvežitev pa poiskali pri ledenem 

vodnjaku. V Ajdovi počivalnici boste počivali na blazinah, 
polnjenih z ajdovimi luščinami, ki pomirjajo, sproščajo, 

mikromasirajo in uravnavajo toploto telesa.
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Adrenalinski tobogani 
Ste pripravljeni, da preizkusite raketni start na prvem 

toboganu s polnim obratom na svetu, ki je z 80 km na uro 
četrti najhitrejši tobogan v Evropi? Pospešek na toboganu 

Aqualoop je skoraj dvakrat večji kot v dirkalnem 
avtomobilu! Ali pa se po toboganu Kamikaze z višine 22 m 
 spustite proti bazenu, pri čemer se tobogana pod seboj 
skoraj ne dotikate. Občutek prostega pada vam bo dal 

krila!

ŽIVAHEN  
ZUNANJI PREDEL

Za vsakogar nekaj 
Pod mogočnimi prekmurskimi lipami boste poleti našli 
zatočišče pred soncem, v hladnejših mesecih pa popoln 
prostor za rekreacijo. Ko se naveličate piljenja skokov v 

vodo s skakalnice, si lahko privoščite sproščujočo masažo 
z lokalnimi sestavinami kar na prostem. Ko se želite 

sprostiti, se prepustite mehkobi črne vode. Ko pa ste za 
akcijo, se pridružite vodni vadbi v rekreativnem bazenu. 

Kulinarika 
Če vas v termalnem parku zagrabi lakota, zagotovo 
ne boste ostali lačni! V notranjem predelu parka 

sta Samopostrežna restavracija Rašoška (vilica po 
prekmursko) in Pivnica bar - Kupica (kozarec po 

prekmursko), v zunanjem predelu pa lahko lokalne 
dobrote pokusite v dveh okrepčevalnicah. Celo burger 

v Termah 3000 ni le burger – zaradi lokalnih sestavin in 
zelišč je prava eksplozija odličnih okusov!
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Lokalni recepti  
po naše 

Naši odlični kuharji skozi vse leto skrbijo za okusne 
stvaritve s pridihom lokalne prekmurske kulinarike. 
Od tradicionalnih receptov pa smo šli še korak dlje 
in določene prekmurske jedi pripravljamo na svoj, 

sodobnejši način. 

Odlične  
prekmurske sladice

Vrhunec vsakega dobrega obroka je … Sladica seveda! 
Poleg najbolj znane prekmurske gibanice lahko pri nas 
pokusite še številne druge prekmursko obarvane sladke 

kreacije naših slaščičarjev. 

Lokalni dobavitelji
Pri lokalnih dobaviteljih naročamo veliko mlečnih 

izdelkov, med njimi različne sire in jogurte. Prav tako 
so lokalno pripravljeni pekovski izdelki, kot so vrtanek 
in kruh iz kmečke peči, korenina s čebulo in ocvirkove 

pogače. Tudi krompir, čebula, česen in korenje so 
pridelani na lokalni kmetiji, prav tako bučno olje, ki je 

nepogrešljivi del Prekmurja.

Lokalno, naravno, 
prekmursko

KULINARIČNA PONUDBA  
TERM 3000
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Prekmurski zajtrki
Pravijo, da se po zajtrku dan pozna. Če je res tako, bodo 
vaši dnevi pri nas polni pristnih prekmurskih doživetij! 
V Hotelu Livada Prestige vas razvajamo z avtentičnim 
prekmurskim zajtrkom s prekmurskimi mesninami, 

kravjim in kozjim sirom, zaseko, solato iz ajdove kaše ter 
čebulnim kruhom. 

Prekmurske večerje
Na prekmurskih večerjah, ki jih vsak teden prirejamo 
v hotelskih restavracijah, so na jedilniku dobrote, kot 

sta ciganska pečenka in bograč, ter še boljša vina. Naši 
kuharski mojstri so tedaj prav posebej čedni, oblečeni v 
tradicionalno prekmursko opravo, jedi pa pripravljajo in 

ponudijo v kotličkih in lončenem posodju. 

Mura Gourmet
Medtem ko bivate pri nas in uživate v naši termalni 

ponudbi, lahko v paketu Mura Gourmet raziskujete tudi 
kulinarično ponudbo v okolici. Okusili boste gurmansko 
ponudbo nekaterih najboljših lokalnih domačij in uživali 

v pristnem vzdušju Prekmurja. 
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Blagodejna moč  
prekmurske narave

V Wellnessu Thermalium vam naši wellness strokovnjaki 
lahko pomagajo izbrati najprimernejši program. Čaka 
vas popoln užitek z uporabo bodisi najsodobnejših 

terapevtskih metod bodisi programov po uveljavljenih 
starodavnih postopkih, oboje nadgrajeno z dobrobitmi 

prekmurske narave. 

Črna termo- 
mineralna voda

Glavna zvezda naših tretmajev je nefiltrirana črna termo-
mineralna voda, iz katere smo ustvarili edinstveno 

negovalno kozmetiko Blackaquatherm, primerno zlasti 
za občutljivo kožo in posebej cenjeno pri lajšanju težav s 

suho kožo in psoriazo.

Prekmurska zelišča  
in bučno olje

Samo v Wellness Thermalium lahko doživite nekatere 
edinstvene kopeli in masaže, ki smo jim dodali pridih 

prekmurskih travnikov in polj. Privoščite si masažo z oljem 
cvetlic s panonskih livad ali masažo Livada, pri kateri bodo 

naši strokovnjaki za vašo sprostitev poskrbeli z oljem 
zelenega zlata – bučnim oljem.

Vitalna energija milijonov let
Poleg terapevtskih učinkov in sprostitve ob naših 

edinstvenih tretmajih se lahko prepustite tudi poležavanju 
ob 15 milijonov let staremu mineralu – septariji. Nekateri 

mu pravijo tudi Zmajev kamen, za katerega menijo, da 
izžareva prav posebno vitalno energijo.

Prekmurski 
wellness

WELLNESS THERMALIUM
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Masaža Panonski travnik  
z zeliščnim pilingom

Masaža Panonski travnik je posebna zaradi masažnega olja, 
v katerega smo ujeli moč zelišč, ki rastejo na prekmurskih 
livadah. Masaža lahko poleg zeliščnega olja vključuje tudi 
zeliščni piling in zeliščne snopke, učinek pa bo po vsaki 
masaži enak – popolna sprostitev s pridihom Prekmurja.

Masaža  
Thermalium Special

 Unikatno masažo Thermalium Special smo oblikovali na 
podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja naših maserjev. V njej 
smo združili različne, po naših izkušnjah najbolj učinkovite 

masažne tehnike (klasična masaža, lomi lomi, limfna 
drenaža, ayurveda, akupresura, refleksna masaža), ki jih na 

edinstven in neponovljiv način s toplim naravnim oljem 
izvajamo samo pri nas.

Medena masaža  
s cvetličnim medom

Na cvetočih poljih ajde in prostranih prekmurskih travnikih 
je na voljo najboljša čebelja paša. Zakladnica narave nam 
z medenimi kozmetičnimi pripravki ponuja revitalizacijo 

telesa in mehkobo kože, mi pa smo jo v kombinaciji z 
masažo namenili vam za sprostitev in ugodje.   

Masaži Mala livada  
in Velika Livada

Bučno olje ali zeleno zlato, kot ga imenujemo Prekmurci, je 
eden najbolj značilnih naravnih izdelkov Prekmurja. V sebi 
nosi številne minerale in vitamine, zaradi česar še posebej 

blagodejno vpliva na naše telo. Bučno olje in spretne 
roke naših maserjev vas bodo popeljali v čaroben svet 

prekmurskih ravnic.

Naše wellness 
posebnosti

WELLNESS THERMALIUM
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Zdravilišče  
Radenci
DEŽELA TISOČERIH 

MEHURČKOV
 Í Vsak, ki obišče Zdravilišče Radenci, 
mora preizkusiti žgečkajoče mehurčke 
mineralne vode iz Radencev, bogate s 
CO2, iz zdraviliškega vrelca. 

 Í Raziskovanje mehurčkov nadaljujte v 
mineralni kopeli. Brbotajočo kopel lahko 
privoščite tudi rokam, ki bodo po njej 
svilnato mehke.

 Í Med mehurčki lahko zaplavate v bazenih 
termalne oaze ali se jim prepustite v 
enem od masažnih bazenov. 

 Í Sprehodite se po zdraviliškem parku ali 
ob številnih vrelcih termalne in mineralne 
vode.

 Í Pridružite se našim animatorjem, ki 
vam o mineralni vodi povejo kar tri 
lokalne legende. Izvedeli boste tudi, kdo 
vse je prisegal na znamenito slatino iz 
Radencev.

 Í Radenci ležijo sredi vinogradov, v katerih 
zori grozdje za najboljšo slovensko 
penino. 

 Í Pohodniške poti med vinogradi, 
na katerih raziščete kar tri države, 
kolesarjenje ali sprehodi ob Muri 
pomagajo vzdrževati dobro telesno 
pripravljenost. Na njih pa boste odkrili 
tudi marsikatero zanimivost in uživali v 
prelepi prekmurski pokrajini.

SRCE PRAVI JA! 
Zdravilišče Radenci je dom edinstvenega 
mineralnega wellnessa, katerega osnova 
je mineralna voda, bogata s CO2. Poleg 
mineralne vode v zdravilišču kraljujejo še 
trije dodatni naravni zdravilni dejavniki – 
termalna voda, ki polni notranje in zunanje 
bazene termalne oaze, blagodejno fango 
blato, ki se uporablja pri wellness storitvah, 
ter ugodna klima z več kot 250 sončnimi 
dnevi v letu. Ti štirje naravni zdravilni 
dejavniki so recept za oddih za zdravje v 
Zdravilišču Radenci. Dobro počutje si lahko 
pričarate tudi z vsakodnevnim kozarčkom 
mineralne vode iz vrelca, ki vas čaka v srčiki 
našega zdravilišča – v Salonu zdravja. Vaše 
srce kliče ja oddihu v Zdravilišču Radenci!



KOPEL TISOČERIH MEHURČKOV
Kopel v mineralni vodi, ki je s CO2 ena 
najbogatejših vod na svetu, blagodejno vpliva 
na srce, kožo in splošno počutje. Mehurčki CO2 
pronicajo v telo, izboljšajo prekrvavitev in s 
tem pripomorejo k hitrejšemu razstrupljevanju 
organizma. Kopel prispeva tudi k uravnavanju 
krvnega tlaka. Z mineralnimi kopelmi in drugimi 
mineralnimi wellness storitvami dopolnjujemo 
sodobne zdravstvene postopke v našem 
zdravstvenem centru, ki je specializiran za 
bolezni srca in ožilja.

MINERALNI WELLNESS
Zdravilišče Radenci je dom mineralnega 
wellnessa. Naj gre za pitno kuro ali inhalacije 
z mineralno vodo, bogato s CO2, mineralne 
kopeli ali savnanje z ledom iz mineralne 
vode, prav vsaka od teh edinstvenih storitev 
ima svojo dobrobit za naše počutje. Skupaj 
s termoterapijo in knajpanjem, kopanjem v 
termalnih bazenih in rekreacijo na svežem 
zraku je mineralni wellness del našega 
holističnega pristopa k dobremu počutju.

Naše nastanitve
Hotel Radin
Hotel Izvir

Ostala ponudba
Hotelska restavracija 

kavarna
bar

Wellness Corrium
Zdravstveni center 

Konferenčna ponudba

 02 512 22 00
 info.shr@sava.si

www.sava-hotels-resorts.com

Avstrija Madžarska

Italija

Slovenija

Ljubljana Hrvaška

Zdravilišče 
Radenci
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Hotel Radin  

 Í Raznolike sobe in apartmaji z navadnim ali 
francoskim balkonom (269)

 Í Salon zdravja s ponudbo mineralnega 
wellnessa

 Í Pitna kura z mineralno vodo iz Radencev, 
bogato s CO2

 Í Termalna oaza z notranjimi in zunanjimi 
bazeni (10)

 Í Svet savn (6) s posebnim savna programom z 
ledom iz mineralne vode

 Í Wellness Corrium s sprostitvenimi in 

zdravstvenimi wellness tretmaji
 Í Zdravstveni center, specializiran za bolezni 
srca in ožilja 

 Í Hotelska restavracija z lokalnimi jedmi 
 Í Kulinarični program Izberimo zdravo, ki ga je 
razvila priznana nutricionistka

 Í Kavarna, aperitiv bar in bar v termalni oazi 
 Í Celodnevni program aktivnosti za goste
 Í Konferenčne 
kapacitete (5) 

N A  V O L J O  T U D I  T E M A T S K E  S O B E
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Hotel Izvir  

 Í Raznolike sobe in apartmaji s pogledom na 
zdraviliški park (128)

 Í Preprost dostop do vseh zdraviliških storitev
 Í Povezan z zdravstvenim in wellness centrom 
ter termalno oazo

 Í Zdravstveni center, specializiran za bolezni 
srca in ožilja

 Í Wellness Corrium s sprostitvenimi in 
zdravstvenimi wellness tretmaji

 Í Termalna oaza z notranjimi in  
zunanjimi bazeni (10)

 Í Svet savn (6)
 Í Pitna kura z mineralno vodo iz Radencev, 
bogato s CO2

 Í Hotelska restavracija z lokalnimi jedmi 
 Í Možnost prilagojene in dietne prehrane 
 Í Kavarna ob zdraviliškem parku
 Í Bar v termalni oazi 
 Í Program aktivnosti za dobro počutje s 
prijaznimi animatorji

O S R E D N J I  Z D R A V I L I Š K I  H O T E L



4 naravni  
zdravilni dejavniki

Wellness v Zdravilišču Radenci temelji na naših štirih 
naravnih zdravilnih dejavnikih, in sicer 250 sončnih 

dneh v letu, zdravilnemu blatu fango, termalni vodi in 
mineralni vodi, bogati s CO2. 

Edinstveni  
mineralni wellness

Naj gre za pitno kuro ali inhalacije z mineralno vodo, 
bogato s CO2, mineralne kopeli ali savnanje z ledom 
iz mineralne vode – prav vsaka od teh edinstvenih 

storitev ima svojo dobrobit za naše počutje in je del 
mineralnega wellnessa, ki ga v Sloveniji lahko doživite 

samo pri nas.

Salon zdravja 
Salon zdravja je nedavno prenovljena pitna dvorana, 
v kateri lahko gostje neposredno iz izvira natočijo v 
kozarec dobrodejno mineralno vodo, bogato s CO2, 
ki je izjemno učinkovita pri nizkem krvnem tlaku, 
kroničnem zaprtju ter za preprečevanje sečnih 

kamnov in osteoporoze. V salonu je na voljo tudi 
mineralna kopel za roke, izvajajo se meditacije in 

vodene skupinske vadbe. 

Blagodejne kopeli  
in masaže

Naše znamenite mineralne kopeli prispevajo k 
uravnavanju krvnega tlaka, izboljšajo prekrvavitev 
in tako pripomorejo k hitrejšemu razstrupljevanju 

organizma. V znamenite mineralne kopeli smo dodali 
zelišča, šampanjec in olje grozdnih pešk, celo mleko 

in dišečo sol. Na voljo so vam tudi raznovrstne 
masaže.

Mineralni 
wellness 

WELLNESS CORRIUM
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Center za srčno - 
žilne bolezni

Zdravilišče Radenci je ugleden center za rehabilitacijo 
kardiovaskularnih bolnikov ter priznan diagnostični 
center, v katerem pomagamo prepoznati in odpraviti 

posledice dolgotrajnega stresa na razvoj srčnih 
obolenj. Medicinske programe dopolnjujemo z 

blagodejnimi učinki termalne in mineralne vode. 
Zlasti mineralno vodo s pridom uporabljamo pri 

inhalacijah, pitnih kurah in kopelih.

Zdravimo:
 Í bolezni srca in ožilja 
 Í revmatska obolenja

 Í bolezni presnove 
 Í revmatska obolenja, motnje gibalnega sistema  

in stanja po poškodbah 
 Í nevrološke bolezni 

 Í telesno in duševno izčrpanost

Specialistične ambulante: 
 Í internistična ambulanta

 Í fiziatrična ambulanta
 Í urološka ambulanta

 Í gastroenterološka ambulanta 
 Í ortopedska ambulanta

 Í otorinolaringološka ambulanta
 Í ambulanta za kostno denzitometrijo 

 Í ambulanta medicine dela 
 Í estetska kirurgija

140 let skrbi  
za zdravje

ZDRAVSTVENI CENTER 
ZDRAVILIŠČA RADENCI
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Terme  
Ptuj
UŽIJTE DAN  

V TERMAH PTUJ:
 Í Začnite dan s tekom, sprehodom ali jogo 
ob reki Dravi, ki resort loči od najstarejšega 
slovenskega mesta. Napolnili se boste z 
energijo, skrivnostna moč reke pa bo, kot 
so verjeli že naši antični predniki, odnesla 
vse slabo.

 Í Po zajtrku po programu Bodimo fit, ki ga 
je sestavila priznana nutricionistka, se 
dopoldne na bazenih lahko začne. Boste 
izbrali ekskluzivne termalne bazene v 
hotelu ali vrvež termalnega parka?

 Í Kar nekaj časa bo trajalo, da preizkusite 
vse tobogane v termalnem parku. Zato 
boste nato potrebovali počitek na mirni 
reki ali v bazenu z valovi. 

 Í Izbira popoldanske aktivnosti je velika: 
lahko se odpravite na igro golfa z rajskimi 
razgledi in vodnimi ovirami, se podate na 
kolesarsko turo med vinogradi ali pa greste 
raziskovat ulice najstarejšega slovenskega 
mesta. 

 Í Namesto tega lahko vedno izberete 
wellness razvajanje, saj ste na rimskem 
Ptuju! 

 Í Dan zaključite na vetrnici zdravja. 
Prvi kotiček v naravi za preprečevanje 
izgorelosti v Sloveniji vam bo dal moč za 
naslednji dan.

AKTIVNA REGENERACIJA
Zaradi hitrega življenjskega tempa iskanje 
ravnovesja postaja ena prednostnih nalog. V 
Termah Ptuj vam pri tem stojimo ob strani. 
Privoščite si oddih pri nas in 100-odstotna 
regeneracija telesa in duha je zagotovljena! 
Kombinacija telesne aktivnosti, wellnessa ter 
kakovostne in okusne hrane dela čudeže. V 
umirjenem superiornem hotelu s tematskim 
wellness svetom uživanje jemljemo resno. 
Vse je prilagojeno vaši popolni sprostitvi. 
Nasproti hotela v zelenem parku ob mogočni 
reki kraljuje eden največjih vodnih parkov v 
Sloveniji. Za hotelom se razteza igrišče za golf 
z navdihujočim razgledom na ptujski grad. 
Kombinacija je zmagovalna – tako kot naša 
kava, ki nosi kar sedem zlatih medalj!



NAJSTAREJŠE SLOVENSKO MESTO
Najstarejše slovensko mesto so pred dvema 
tisočletjema ustanovili Rimljani. Navdušuje z 
v celoti ohranjenim srednjeveškim mestnim 
jedrom in gradom nad njim. Pod ulicami 
mesta se razprostira ena največjih vinskih kleti 
v Sloveniji. V času pusta se na Ptuju odvija 
največji slovenski pustni karneval. Vinorodna 
okolica mesta pa navdušuje tudi največje 
ljubitelje vin.

Naše nastanitve
Grand Hotel Primus s

Bungalovi Terme Ptuj
Kamp Terme Ptuj

Mobilne hišice v Kampu Terme Ptuj
Glamping vinska vas v  

kampu Terme Ptuj

Ostala ponudba
Hotelska restavracija in bari

Wellness Valens Augusta
Zdravstveni center

Termalni park
Konferenčne dvorane

IMPERIJ DOBREGA POČUTJA
V Termah Ptuj bomo nežno odstranili sledi 
stresnega vsakdana in vaše telo pripravili 
na nove izzive. Prepustite se strokovnemu 
osebju Wellnessa Valens Augusta v tematskih 
sobah antičnega Rima, Orienta, Japonske, 
Egipta in Tajske, v svetu zelišč, vinske trte in 
svetu savn Flavia, ki ponuja tudi ledeno jamo 
ter toplo in hladno knajpovo kopel. Sodobni 
lepotni postopki naravnega pomlajevanja in 
oblikovanja telesa pa bodo poskrbeli, da boste 
zasijali v najlepši luči.

 02 512 22 00
 info.shr@sava.si

www.sava-hotels-resorts.com

Avstrija Madžarska

Italija

Slovenija

Ljubljana Hrvaška

Terme Ptuj
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 Í Raznolike sobe z balkonom in pogledom 
na park ali bazen (118)

 Í Sobe s termalno kadjo za termalno 
razvajanje kar v hotelski sobi 

 Í Hotelski termalni notranji in zunanji 
bazeni Vespasianus (5)

 Í Wellness Valens Augusta s tematskimi wellness 
sobami, svetom savn in lepotnimi tretmaji

 Í Hotelske savne (5) s savna programi in ledeno jamo 
 Í Vstop v Termalni park Terme Ptuj s savnami (5) 
 Í Igrišče za golf s pogledom na ptujski grad  
neposredno ob hotelu

Grand Hotel Primus s 
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W E L L N E S S  H O T E L

 Í Hotelski park z vetrnico zdravja za 
preprečevanje izgorelosti

 Í Sprostitvene vadbe, jutranja vadba joge, 
fitnes na prostem 

 Í Kolesarski hotel, obdan s kolesarskimi 
potmi po vinorodni Štajerski

 Í Hotelske restavracije z odlično ponudbo 

 Í Kulinarični program Bodimo fit po zasnovi 
priznane nutricionistke 

 Í Aperitiv bar in Klub Gemina XIII za zabave 
 Í Zdravstveni center Terme Ptuj 
 Í Konferenčne 
kapacitete (5)

IMPERIJ  
DOBREGA POČUTJA
 Í Hotel, ki je od najstarejšega slovenskega 
mesta oddaljen le kratek sprehod, 
ponuja vse za superiorno razvajanje.

 Í Iz sob imate prelep razgled na ptujski 
grad ali park in igrišče za golf ob hotelu.

 Í Privoščite si razstrupljevalni tretma v 
svetu savn Flavia.

 Í Sprostitev, preventiva ali kurativa – z 
masažo in kopelmi pomagate svojemu 
telesu do polnega potenciala. 

 Í Z naravnimi metodami za pomlajevanje 
dosežemo odlične rezultate. 

 Í Čeprav je edino pravo vodilo 
uravnotežen življenjski slog, lahko tudi 
z neinvazivnimi programi za oblikovanje 
telesa naredimo veliko. Učinki, primerljivi 
z liposukcijo, vam bodo dali motivacijo 
za nadaljevanje poti do izklesane 
postave!
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Bungalovi Terme Ptuj  

 Í Simpatično naselje bungalovov ob hotelu in 
termalnem parku

 Í Udobni bungalovi z dvoposteljnimi sobami in 
teraso (17)

 Í Vse udobje hotela (oprema po hotelskih 
standardih)

 Í Vstop v termalni park
 Í Vstop v savne v termalnem parku (5)

 Í Možnost polpenziona v Restavraciji Zila 
(termalni park)

 Í Bari in restavracije v termah 
 Í Wellness center v termah
 Í Zdravstveni center v termah 
 Í Številne možnosti za rekreacijo v termah 
in okolici

M I N I  N A S E L J E  B U N G A L O V O V  Z  U D O B J E M  H O T E L A
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Kamp Terme Ptuj  

 Í Odprt vse leto 
 Í Le 1 km od središča najstarejšega 
slovenskega mesta

 Í Klasične kamp parcele (120)
 Í Popolna oprema vseh kamp parcel (možnost 
elektrike, hladilnika; Wi-Fi, sanitarije)

 Í Primerno za vse tipe šotorov, prikolic in 
avtodomov

 Í Vstop v termalni park

 Í Vstop v termalni park s savnami (5)
 Í Možnost polpenziona v Restavraciji Zila 
(termalni park)

 Í Bari in restavracije v termah 
 Í Wellness center v termah
 Í Zdravstveni center v termah
 Í Številne možnosti za rekreacijo v termah in 
okolici

T I K  O B  T E R M A L N E M  PA R K U
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Mobilne hišice 

 Í Apartmajsko razkošje z občutkom kampiranja 
v naravi

 Í Sodobne, lesene mobilne hišice v 
odmaknjenem predelu Kampa Terme Ptuj (25)

 Í Hišice imajo opremljeno kuhinjo z dnevnim 
prostorom, kopalnico in dve ločeni spalnici

 Í Opremljene so tudi s posteljnino in brisačami
 Í Pred vsako hišico je terasa z nadstreškom 
 Í Hišice imajo pogled na zeleni park
 Í Nahajajo se ob termalnem parku 
 Í Vstop v termalni park s savnami (5)

 Í Možnost polpenziona v Restavraciji Zila 
(termalni park)

 Í Gostje mobilnih hišic lahko koristijo vse 
storitve Kampa Terme Ptuj

 Í Bari in restavracije v termah
 Í Wellness center v termah
 Í Zdravstveni center v termah
 Í Številne možnosti za rekreacijo v termah in 
okolici

 Í Bližina najstarejšega slovenskega mesta Ptuj

D E L  K A M PA  T E R M E  P T U J
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Mobilne hišice Glamping Vinska vas 

 Í Mini vasica vinskih sodov (8)
 Í Nevsakdanja, a izjemno prijetna in zanimiva 
bivališča, ki pričajo o lokalni vinogradniški 
tradiciji

 Í Pod košatimi drevesi odmaknjenega predela 
Kampa Terme Ptuj

 Í Zadnja stran sodov ima veliko okno z 
romantičnim pogledom na prostrano polje 

 Í Ležišča v sodih so opremljena s posteljnino, 
na voljo so tudi brisače

 Í Sanitarije v Kampu Terme Ptuj
 Í Del Vinske vasi je osrednji prostor s skupnim 
ognjiščem, mizami in stoli

 Í Možnost polpenziona v Restavraciji Zila 
(termalni park)

 Í Vstop v termalni park
 Í Vstop v savne termalnega parka (5)
 Í Gostje mobilnih hišic lahko koristijo vse 
storitve Kampa Terme Ptuj

 Í Bari in restavracije v termah
 Í Wellness center v termah
 Í Zdravstveni center v termah
 Í Številne možnosti za rekreacijo v termah in 
okolici

 Í Bližina najstarejšega slovenskega mesta Ptuj

D E L  K A M PA  T E R M E  P T U J



Velikanski toboganski 
kompleks

Barvit toboganski sistem predstavlja pašo za oči in 
preizkušnjo za pogum. Najprej se ogrejte na krajših 

toboganih, nato se podajte na daljšo vožnjo po zavitih 
toboganih. Pravo adrenalinsko doživetje so tobogani z 

vodno drčo! Brezskrbno uživajte v različnih skokih, saj vas 
bo vodna drča varno pripeljala v zaključni bazen. Zdaj se 
lahko samo še ponovno povzpnete na toboganski stolp  

in tobogansko zabavo začnete znova!

Bazeni vseh oblik in velikosti 
Tobogani še zdaleč niso edina vodna atrakcija pri nas. 

Čeprav niste na morju, vam v razburkanem bazenu 
pričaramo valove. Preveč škropljenja? Potem vzemite 

vodni obroč in odvijugajte po mirni reki ali se potopite 
v sprostitveni bazen. Najmlajši bodo uživali v otroškem 
bazenu z igrali, večji otroci pa vadili skoke na skakalnici. 
Tistim, ki želijo na oddihu nabirati plavalne kilometre, je 

na voljo tudi olimpijski bazen.

Športni park 
Vodni park se razprostira na zelenici ob mogočni reki 

Dravi. Številna drevesa ponujajo naravno zavetje za umik 
poletnemu soncu, pod svojimi krošnjami pa skrivajo tudi 

fitnes na prostem, igrišče za odbojko in mini golf. Ob 
vodnem parku so teniška igrišča, zraven resorta pa se 

razprostira igrišče za golf z 18 igralnimi polji in vodnimi 
ovirami. Odkolesarite lahko tudi do bližnjega Ptujskega 

morja, po katerem lahko jadrate ali se vozite s kanuji, kajaki 
in pedalini.

Termalni park  
Terme Ptuj
VODNA ZABAVA 
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Notranji termalni park
V notranjem delu termalnega parka lahko zaplavate v 

sedmih bazenih, od katerih je tudi zunanji odprt vse leto. 
Otroci bodo zagotovo navdušeni nad delno prozornim 

toboganom z zvočnimi in vizualnimi efekti. Če vas bolj kot 
toboganski spust navdušuje brbotanje mehurčkov, pa se 

potopite v enega naših toplih masažnih bazenov.

Savne v vinskih sodih
Savnanje sprošča in krepi. Verjamemo, da ste preizkusili 

že marsikateri tip savne. Skoraj zagotovo pa še niste 
doživeli savnanja v vinskih sodih! Preizkusite to zanimivo 

obliko savne in seveda tudi klasične finske in turške 
savne v termalnem parku. Za popolno sprostitev pa smo 
kar v termalni park pripeljali tudi maserje. Pustite jim, da 
vaše telo sprostijo napetosti in vam podarijo nov polet.

V VSEH LETNIH ČASIH

Vodene vadbe 
Wellness tretmaji, savne in kopanje v termalni vodi 
pripomorejo k dobremu počutju. A manjka še ena 

pomembna sestavina – telesna aktivnost! Zato goste 
vabimo na različne vadbe, tudi vodne. Pridružite se našim 

animatorjem na bazenu in prikličite dobro počutje in 
dobro voljo!
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Rimsko obarvani tretmaji
Preplet wellness ponudbe in dodelanega interierja 

gostom pričara duh antičnega Rima. Uživaški tretmaji 
so namenjeni tako moškim kot ženskam, pari pa lahko 
izbirajo med različnimi rimsko obarvanimi termalnimi 

kopelmi, kot je romantična kopel Amor. Hitro in učinkovito 
sprostitev prinašata Rimska masaža hrbta z vinskim oljem 

ali vinska kopel.

Tradicija rimskih  
kopališč v svetu savn

V hotelskem svetu savn Flavia na kar 400 m2 oživljamo 
tradicijo sprostitve rimskih kopališč. Svet savn ponuja 

savno s kromoterapijo, ekstremno finsko, aroma, blatno, 
parno in solno savno. Moč savn nadgrajujejo tople 
termalne ali hladna knajpova kopel, za intimnejšo  
izkušnjo pa priporočamo najem Rimske VIP savne.

Razvajanje v dvoje
Bi se radi prepustili sproščenim trenutkom v dvoje, brez 
gneče in v popolni intimi? Na voljo sta vam japonska in 
orientalska wellness suita, ki poleg masažnega bazena 

ponujata še lastno finsko in turško savno. Poleg čudovitega 
ambienta in popolne zasebnosti vam v suiti pripravimo vse 

za romantično sproščanje v dvoje. 

Vetrnica zdravja
Obiščite park Fortuna, v katerem vas bo pričakala 

vetrnica zdravja. Sprostite svoje misli, začutite stik z 
naravo in se osredotočite le na svoje dobro počutje. Šest 
krakov vetrnice združuje šest preprostih vaj za korekcijo 

življenjskega sloga, ki vam bodo pomagale pri dvigovanju 
notranje energije in preprečevanju izgorelosti.

Imperij dobrega 
počutja 

WELLNESS VALENS AUGUSTA
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Gosti so po obisku našega wellness centra ne le prerojeni, 
temveč tudi pomlajeni! Opremljeni smo z najsodobnejšimi 

napravami za oblikovanje telesa in pomladitev videza z 
izjemno učinkovitimi in neinvazivnimi tretmaji, kot so Med 

Contour, Reviderm in Med Visage.

Reviderm
S kozmetičnimi tretmaji Reviderm se znebite kožnih tegob, 
kot so akne, brazgotine in hiperpigmentacija, kožo osvežite 

ter ji vrnite prožnost. Po temeljiti analizi vaše kože vam 
priporočimo ustrezen tretma, ki ga vaša koža potrebuje za 

zdrav videz.

Med Contour
Z lepotnimi tretmaji Med Contour lahko že z enim 

tretmajem zmanjšate obseg za kar do 2,5 cm. S povsem 
nebolečim in neinvazivnim tretmajem, ki ga opisujejo kot 
enega najvarnejših alternativ liposukciji, boste oblikovali 

svoje telo in se znebili maščobnih oblog tam, kjer vas 
najbolj motijo.

Med Visage
Z edinstvenim lepotnim tretmajem Med Visage boste do 
mladostnejšega videza kože na obrazu prišli že po enem 

obisku. Poleg napete in pomlajene kože na obrazu, vratu in 
dekolteju s tem neinvazivnim posegom zmanjšujemo tudi 

podbradke, gube in podočnjake. 

Najsodobnejši 
lepotni tretmaji
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St. Bernardin 
resort Portorož

SONCE SKORAJ  
365 DNI NA LETO :

 Í Portorož s sredozemskim podnebjem sodi 
med najtoplejše predele Slovenije. 

 Í Veliko sončnih dni tudi v hladnejših 
mesecih privablja iskalce sončnih žarkov. 
Ko v Sloveniji rečemo: »Gremo v Portorož 
na kavo!«, je to sinonim za vikend izlet na 
morje.

 Í Portorož je znan tudi po tem, da nikoli ne 
spi. Številni koncerti ter bari in restavracije 
na promenadi ob morju skozi vse leto 
ponujajo nekaj za vsakogar.

 Í V kategoriji »nekaj za vsakogar« so tudi 
portoroške plaže, številni pomoli, urejeno 
sprehajališče, center vodnih športov in 
igrišče za otroke. Plaži v St. Bernardin 
resortu se lahko pohvalita celo z modro 
zastavo!

 Í V Portorožu se lahko kopate vse leto. Pa 
ne samo v morju, kot dokazuje tipičen skok 
v morje na novega leta dan. Naši hoteli 
ponujajo številne notranje bazene z morsko 
vodo in razgledom na morje.

 Í V St. Bernardin resortu je Morski vodni park 
Termaris z morsko vodo, ki je največji vodni 
park na Obali.

LE KORAK DO MORJA
St. Bernardin resort je tik ob morju, ob 
priljubljeni morski promenadi. Predstavlja 
popolno izhodišče za raziskovanje 
tradicionalnega Pirana na eni strani in 
portoroškega sveta zabave na drugi. Ob 
stari benediktinski cerkvici, med oleandri, 
palmami, rožmarini ter morjem stojijo trije 
hoteli. Okoli njih so urejene plaže, v hotelih 
pa vas pričakujejo notranji in zunanji bazeni, 
polnjeni z morsko vodo, ter centri dobrega 
počutja. Stičišče vseh treh hotelov je marina s 
tradicionalnimi restavracijami, v katerih lahko 
pokusite tipične istrske jedi. Na pečini nad 
resortom bdi petzvedzični hotel z največjim 
kongresnim centrom v Sloveniji. To je St. 
Bernardin resort – za vsakogar nekaj, in to le 
korak od morja!



POGLED NA MORJE 
Če bi Primorci pisali recept za uživanje, bi 
dobri hrani in pijači v dobri družbi dodali še 
pogled na morje. Le-ta pomiri in navdihne. 
Zato smo našim sobam, bazenom in wellness 
centrom odprli pogled na morje. Recept za 
uživanje smo v naših wellness centrih začinili 
s tradicionalnimi lokalnimi sestavinami, kot 
so morska sol, solinsko blato, olivno olje in 
sivka. V Morskem vodnem parku Termaris 
se prepustite tudi moči mladega morja 
z razgledom na prave morske valove in 
sprostitev po istrsko bo popolna!

ISTRSKA KULINARIKA
Istrska kulinarika sodi med najbolj zdrave 
kuhinje v regiji. Tipične istrske jedi, kot so 
bobiči, pedoči na buzaro, fritaja z divjimi 
šparglji in pršutom ter slastne hroštule in 
fritole, lahko pokusite v naših restavracijah. V 
dobri družbi si privoščite še kozarček lokalnih 
vin, kot sta malvazija in refošk, ali osvežilno 
bevando in dan na Obali bo še lepši!

Naše nastanitve
Grand Hotel Bernardin

Hotel Histrion
Hotel Vile Park

Camp Lucija

Wellness centri
Wellness Benedicta

Paradise Spa

Vodna zabava
Morski vodni park Termaris

Plaža Bernardin 
Plaža Hotela Vile Park 

Kulinarika
Hotelske restavracije 

Restavracija Taverna Mediteran
Picerija Batana

Konferenčna ponudba
Grand Hotel Bernardin

 05 690 70 00
 booking@h-bernardin.si

www.hoteli-bernardin.si

Avstrija Madžarska

Italija

Slovenija

Ljubljana Hrvaška

St. Bernardin 
resort Portorož
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Grand Hotel Bernardin

 Í Hotel je ob sprehajalni poti med Portorožem 
in Piranom tik ob morju

 Í Elegantno opremljene sobe, apartmaji in 
suite z balkonom (241)

 Í Pogled iz sob na morje podarja občutek 
lebdenja nad morjem

 Í Notranji panoramski hotelski bazen z 

ogrevano morsko vodo
 Í Paradise Spa za rajsko razvajanje z bazenom  
s pogledom na morje in savnami (5)

 Í Kulinarični spoj lokalne istrske tradicije z 
lahkotnostjo morske kuhinje, ki ga lahko 
pokusite v hotelski sobi in a la carte 
restavracijah znotraj hotela (3)

VEČ KOT 350 
DOGODKOV LETNO
 Í Največji hotelski konferenčni center v Sloveniji.
 Í Večnamenska zasnova omogoča organizacijo 

raznovrstnih poslovnih srečanj in dogodkov.
 Í 17 kongresnih dvoran z možnostjo pregraditve 

na 2–4 sekcije z dnevno svetlobo in pogledom 
na morje.

 Í Dvorane so v treh nadstropjih, kar omogoča 
odlično logistiko in kroženje udeležencev. 

 Í Največja srečanja omogočajo udeležbo do 1300 
gostov, na plaži pa je mogoča organizacija 
večerje za do 930 gostov.

 Í Prostorni lobby-ji in družabni kotički so 
namenjeni pretoku znanj in informacij.

 Í Poslovni gostje dan zaključijo ob pogledu na 
morje iz hotelske sobe, kar jim daje  občutek, 
da so na počitnicah.

 Í Na motivacijskih srečanjih ponujamo 
spoznavanje slovenske Istre z raziskovanjem 
oljčnih nasadov, lovom na tartufe in obiskom 
ribogojnice.
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 Í Tik pred hotelom je plaža z ekskluzivnim 
predelom Marine Summer Club

 Í Vstop v Morski vodni park Termaris (v 
Hotelu Histrion znotraj St. Bernardin 
resorta)

 Í Kongresne kapacitete (17)
 Í Raznolika ponudba barov

 Í Kavarna in cocktail lounge s klavirjem 
 Í Pokrita zunanja terasa Grand Garden z 
razgledom na zaliv 

 Í Tropic bar ob promenadi in hotelski plaži 
 Í Hotelski nadstandard (24/7 postrežba v sobi, 
Wi-Fi, parkirišče, hotelski plašč in copati, 
polnilne postaje za električne avtomobile)

T I K  O B  M O R J U
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Hotel Histrion  

 Í Popolnoma prenovljen leta 2020 v istrskem 
slogu s tremi tipi tematskih sob

 Í Sobe ter suite z balkonom in pogledom na 
morje ali marino (276) 

 Í Morski vodni park Termaris s pogledom na 
morje v hotelu

 Í Zunanja terasa z ležalniki in senčniki

 Í Urejena plaža ob sosednjem Hotelu Vile Park 
z zunanjim bazenom

 Í Wellness Benedicta s tretmaji, obogatenimi z 
lokalnimi sestavinami

 Í Panoramska savna s pogledom na morje in 
ostale savne

 Í Hamam in solna soba 

MORSKI VODNI 
PARK TERMARIS

 Í Priljubljena morska plaža v vseh letnih časih 
na 2400 m2 površine.

 Í Posebnost vodnega parka je odprt pogled na 
morje, ki pričara občutek kopanja v morju.

 Í Bazene polni t. i. »mlado morje«, obogateno 
z blagodejnimi minerali, ki izvirajo iz 
različnih pritokov. Izkušnja kopanja v naših 
bazenih je tako morska, kot se le da!

 Í Sprostitveni predel vodnega parka s 
plavalnim bazenom s sproščujočim slapom, 
ki služi kot izvrstna masaža, v svoj objem pa 
vas vabi tudi prijetno topel masažni bazen.

 Í Vodna zabava vas pričaka v plavalnem 
bazenu, obkroženim z otroškimi bazeni z 
zabavnimi igrali, ter v razigranem bazenu z 
deročo reko in vrtinci.

 Í Morski vodni park je povezan z Wellnessom 
Benedicta s panoramsko savno, hamamom 
in solno sobo.
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 Í Hotelska restavracija z lokalnimi istrskimi in 
sredozemskimi jedmi

 Í Restavracija v marini ob hotelu
 Í Kavarna in bari (6)
 Í Brezplačno parkirišče za goste
 Í Avtopralnica in električne polnilnice za 
avtomobile

 Í Kolesarski hotel z dostopom do urejenih 
kolesarskih poti

 Í Ob sprehajalni poti med živahnim Portorožem 
in klasičnim Piranom 

 Í Konferenčne 
kapacitete (2)

H O T E L ,  K I  J E  O B K R O Ž E N  Z  M O R J E M
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Hotel Vile Park  

 Í Šest vil z 216 udobno opremljenimi sobami
 Í Leta 2022 so bile prenovljene sobe v Vili 
Galeja – Premium sobe (66)

 Í V Vili Barka so na voljo apartmaji s 
pogledom na morje, kuhinjo, dnevnim 
prostorom in spalnico (25)

 Í Vile imajo skupno recepcijo
 Í Urejena hotelska plaža z zunanjim bazenom
 Í Vstop v Morski vodni park Termaris (Hotel 
Histrion)

 Í Wellness Benedicta v Hotelu Histrion 
 Í Hotelska restavracija s prelepim pogledom na 
morje med kamnitimi arkadami

 Í Ob prijetni nakupovalni ulici z bari in 
restavracijami, ki je del sprehajalne poti med 
Portorožem in Piranom

 Í Hišni ljubljenčki dobrodošli (v sobah, izjema 
Premium sobe)

 Í Brezplačno parkirišče za goste

K O M P L E K S  Š E S T I H  V I L
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Kamp Lucija  

 Í Prostorne kamp parcele na polotoku Seča v 
Portorožu (550)

 Í Parcele so opremljene s priključki za elektriko 
in vodo

 Í Ekskluziven predel s parcelami samo za 
avtodome (45)

 Í Oskrbovalna postaja za avtodome
 Í Polno opremljene sanitarije
 Í Urejena in varovana plaža z enostavnim 
dostopom do morja

 Í Družinam prijazno
 Í Otroško igrišče s peskovnikom, gugalnico in 
toboganom

 Í Previjalnica za dojenčke
 Í Trgovina v kampu in restavracija ob morju
 Í Športna igrišča v bližini (tenis, odbojka, košarka, 
rokomet, nogomet, mini golf, fitnes na prostem)

 Í Hišni ljubljenčki dobrodošli (tudi zunanji tuš za 
umivanje hišnih ljubljenčkov)

 Í Wi-Fi

O B  U R E J E N I  P L A Ž I
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Salinera 
resort 

Strunjan

BLAGODEJNA MOČ 
ZELENEGA ZALIVA:

 Í Veliko sončnih dni in blage zime 
omogočajo celoleten oddih ob morju 
in na svežem morskem zraku, ki 
pripomore k dobremu počutju.

 Í V letovišču vas na pot dobrega počutja 
popelje tudi bioenergetski park z 12 
energijskimi točkami.

 Í Zelena barva bujnega sredozemskega 
zelenja, sredi katerega leži Hotel 
Salinera, prav tako pomirja in sprošča.

 Í Na mestu, kjer naj bi nekoč bil 
postavljen samostan Benediktincev, ki 
so se ukvarjali z zdravilstvom, danes 
stoji Wellness center Syra – center 
zdravja, sprostitve in vitalnosti.

 Í V savna centru si s kombinacijo mokrih 
in suhih savn podarite razstrupljanje 
telesa ter tako priskočite na pomoč 
svojemu imunskemu sistemu.

 Í Pred hotelom vas z obiljem borove 
sence pričakuje travnata plaža Salinera. 

 Í Iz letovišča se lahko peš podate na 
prelepo skrivno plažo ob vznožju klifa v 
Mesečevem zalivu.

BIOENERGIJSKO LETOVIŠČE
Salinera resort Strunjan leži v objemu zelenega 
naravnega okolja in milega sredozemskega 
podnebja. Letovišče je ob Krajinskem parku 
Strunjan, naravnem rezervatu, ki je dom 
številnim rastlinskim in živalskim vrstam, 
predstavlja pa tudi edinstveno naravno in 
kulturno dediščino slovenske Istre. Gostje 
resorta se lahko na raziskovanje krajinskega 
parka podajo kar peš. Da je letovišče neločljivo 
povezano z naravo, priča tudi bioenergetski 
park znotraj resorta. Gostje se v ta vedno 
zeleni zaliv miru vračajo po novo življenjsko 
moč, ki jo podarjajo sobivanje z naravo in 
številne aktivnosti na svežem morskem zraku.
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PRIMORSKA FLORA IN FAVNA
Mila klima omogoča celoletne aktivnosti na 
svežem zraku, ponuja pa tudi zavetje številnim 
vrstam rastlin in živali. V toplejših mesecih se 
sprehodite ob Stjuži, edini slovenski laguni s 
podvodnim travnikom, bogatim z raki, mehkužci 
in ribami. V Strunjanskih solinah odkrijte vse 
o solinarstvu. V bližnjem polslanem močvirju 
Škocjanski zatok pa lahko občudujete več kot 
200 vrst ptic. 

Naše nastanitve
Hotel Salinera /

Apartmaji Salinera 

Ostala ponudba
Hotelska restavracija in bari

Wellness Syra

KRAJINSKI PARK STRUNJAN
Del Strunjanskega zaliva je zaščiten kot 
krajinski park in predstavlja najdaljši 
neprekinjen del naravne obale na območju 
Tržaškega zaliva. Najbolj značilen del parka 
je do 80 m visok strunjanski klif, na obronkih 
katerega je speljana sprehajalna pot. Na robu 
klifa se nad morjem dviga velik križ, ki priča o 
legendi, po kateri naj bi nekoč Marija v viharju 
rešila življenje mornarjem. Z mesta križa se 
ponuja čudovit razgled na obalo pod klifom in 
Tržaški zaliv, ob jasnem vremenu pa celo na 
najvišjo slovensko goro Triglav.

 05 690 70 00
 booking@h-bernardin.si

www.hoteli-bernardin.si

Avstrija Madžarska

Italija

Slovenija

Ljubljana Hrvaška

Salinera resort 
Strunjan
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 Í Raznolike sobe dveh kategorij s pogledom na 
morje ali zeleni park ob hotelu (101)

 Í Sobe s štirimi zvezdicami (52)
 Í Apartma s štirimi zvezdicami (1)
 Í Sobe s tremi zvezdicami (48)
 Í V letovišču travnata plaža z zunanjim 
bazenom z morsko vodo in plažnim barom

 Í Pešpoti do drugih plaž 
 Í Tudi otroški zunanji bazen
 Í Notranji bazen z ogrevano morsko vodo 

 Í Center zdravja, sprostitve in vitalnosti 
Wellness Syra s savnami (5)

 Í Park z 12 bioenergetskimi točkami
 Í Hotelska restavracija z mediteranskimi in 
mednarodnimi jedmi 

 Í Kolesarjem prijazen hotel
 Í Lokacija v zelenem zavetrnem zalivu sredi 
bujnega sredozemskega rastlinja

 Í Hotel leži na robu naravnega rezervata, do 
katerega vodijo pešpoti 

 Í Konferenčne dvorane (5)

Hotel Salinera /

O B  M O R J U  I N  N A R A V N E M  R E Z E R V A T U
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 Í Počitniške hišice z apartmaji različnih 
velikosti (76)

 Í Leta 2022 je bila v stilu sonca, morja in soli 
prenovljena večina apartmajev – Premium 
(68)

 Í Ob hotelu še dodatna počitniška hišica Vila 
Maia z apartmaji dveh velikosti (9)

 Í Apartmaji imajo opremljeno kuhinjo 
ali kuhinjsko nišo, dnevni prostor, večji 
apartmaji tudi spalnico 

 Í Apartmaji imajo balkon ali teraso
 Í Restavracija z mediteranskimi in 
mednarodnimi jedmi v Hotelu Salinera 

 Í Velik zunanji bazen in otroški zunanji bazen 
ob Hotelu Salinera

 Í Notranji bazen z ogrevano morsko vodo v 
Hotelu Salinera 

 Í Center zdravja, sprostitve in vitalnosti Syra s 
savnami (5) v Hotelu Salinera 

 Í V letovišču travnata plaža z zunanjim 
bazenom z morsko vodo in plažnim barom

 Í Dostop do urejene plaže Talaso in pešpoti do 
drugih plaž 

 Í Park z 12 bioenergetskimi točkami
 Í Počitniške hišice so od morja oddaljene 
približno 300 m

Apartmaji Salinera 

U G O D E N  O D D I H  O B  M O R J U 
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San Simon 
resort Izola

PREDAJTE SE UTRIPU 
SLIKOVITE IZOLE!

 Í San Simon resort najdete v Simonovem 
zalivu v Izoli, ki ga skozi vse leto napajata 
utrip kulturnih in kulinaričnih prireditev ter 
čar ribiške tradicije. 

 Í Izola svoje ime dolguje temu, da je bila 
nekoč otok (»isola« pomeni otok). Na tem 
otoku so pred tisočletjem in pol Rimljani 
postavili prvo naselje. 

 Í V Izoli si oglejte stare meščanske palače 
ter spoznajte delo umetnikov in njihove 
tehnike izdelovanja tradicionalnih umetnin 
iz gline, keramike ali muranskega stekla.

 Í Za pravo dozo zgodovine raziščite 
arheološki park z ostanki rimske obmorske 
vile in pristanišča, burno zgodovino pa 
boste začutili tudi na skrivnostnih uličicah 
starega mestnega jedra.

 Í Izola je mesto ribištva. Tudi vi se v Izolani 
– hiši morja – preizkusite kot ribiči, 
krmilite po morju v pravi ribiški kabini, 
nato pa z interaktivno igro ulovite kakšno 
»sardelco«!

 Í Izola slovi po oljkah in vinogradih ter s 
svojim zaledjem ponuja odličen preplet 
istrske in morske kulinarike. Lokalni 
gostinci so vključeni v pobudo Kilometer 
nič – ponujajo pristne jedi iz lokalnih, 
svežih in zdravih sestavin, pripravljene po 
tradicionalnih receptih.

SREDOZEMSKO ŽIVAHNO
San Simon resort je v Simonovem zalivu sredi 
bujnega mediteranskega zelenja, kjer so še 
danes vidni ostanki antičnega pristanišča 
Haliaetum iz rimskih časov. Svoj značaj 
letovišče črpa iz obmorskega mesteca Izola 
– vedno živahno, veselo in v pogonu! Zaradi 
lege ob morju, peščene plaže s toboganom, 
profesionalnih animatorjev, mini kluba in 
stalnega dogajanja letovišče skozi vse leto 
obiskujejo vse generacije. Vse leto pa je 
razvidna tudi rimska tradicija uživaštva – 
živahni kulinarični prazniki in festivali bodo 
poskrbeli, da bodo na oddihu uživale tudi 
vaše brbončice.
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DRUŽINAM PRIJAZNO
San Simon resort je odlična izbira za družinski 
oddih. Poleg družinskih sob v Hotelu Haliaetum 
otroke v letovišču razveseljujejo zunanja igrala, 
otroški kotiček, otroški meniji v restavraciji in 
po naročilu v sobah tudi osnovne potrebščine 
za nego otrok. V mini klubu profesionalni 
animatorji otrokom pričarajo sanjske počitnice 
ob morju. Še dodatno spodbudo k izbiri San 
Simon resorta za družinske počitnice pa 
predstavljajo različne ugodnosti za družine.

Naše nastanitve
Hotel Haliaetum

Hotel Mirta
Depandanse San Simon

Ostala ponudba
Hotelska restavracija in bari

Wellness Mirta PLAŽE IN VRTOGLAVI TOBOGAN
V letovišču in njegovi okolici vas čakajo 
raznolike plaže. Zaščitni znak San Simon resorta 
je peščena plaža z nizkim pristopom v morje, ki 
je nosilka modre zastave za kakovostno plažo. 
Na plaži je velik zunanji tobogan, s pomola pa 
so urejeni dostopi v vodo. Velik del kopališča 
je poraščen z borovci in akacijami, ki nudijo 
prijetno senco. Le kratek sprehod v smeri proti 
Strunjanu je plaža pod Belvederjem. V smeri 
proti Izoli se lahko okopate na plaži Delfin, v 
Izoli pa skočite v vodo na mestni plaži s pravim 
svetilnikom!

 05 690 70 00
 booking@h-bernardin.si

www.hoteli-bernardin.si

Avstrija Madžarska

Italija

Slovenija

Ljubljana Hrvaška

San Simon 
resort Izola
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 Í Manjši hotel z raznolikimi sobami z balkonom 
s pogledom na morje ali park (52)

 Í Na voljo tudi družinske sobe z ločenimi ležišči 
za otroke (36)

 Í Družinam prijazen hotel (otroški kotički, igrala 
in mini golf, mini klub, otroški meniji, po 
naročilu osnovne potrebščine za nego otrok)

 Í Prodnata plaža z enostavnim dostopom v 
morje, bistrojem in barom

 Í Velik zunanji tobogan na plaži
 Í Hiter dostop do številnih drugih plaž v bližini 

 Í Notranji bazen z ogrevano morsko vodo 
 Í Wellness Mirta s savnami (4) (v Hotelu Mirta)
 Í Hotelska restavracija s sredozemsko kuhinjo 
in teraso s pogledom na morje 

 Í Kolesarjem prijazen hotel je odlično izhodišče 
za kolesarske izlete

 Í Pester animacijski program
 Í Konferenčne kapacitete (4)

Hotel Haliaetum 

D R U Ž I N I  P R I J A Z E N  H O T E L
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 Í Depandansa sosednjega Hotela Haliaetum
 Í Manjši hotel z dvoposteljnimi sobami z 
balkonom in pogledom na morje (44)

 Í Center dobrega počutja Mirta z wellness 
tretmaji z lokalnim pridihom 

 Í Masažni bazen in savne v Wellnessu Mirta (4)
 Í Notranji bazen z ogrevano morsko vodo (v 
Hotelu Haliaetum)

 Í Restavracija s sredozemsko kuhinjo in 
lokalnimi jedmi

 Í V letovišču prodnata plaža z enostavnim 
dostopom v morje, bistrojem in barom

 Í Velik zunanji tobogan na plaži
 Í Hiter dostop do številnih drugih plaž v bližini 
 Í Kolesarjem prijazen hotel je odlično izhodišče 
za kolesarske izlete 

 Í Pestra športna ponudba v letovišču in okolici
 Í Pešpoti v smeri Izole, naravnega rezervata 
Strunjan, preko vinogradov in oljčnikov pa 
tudi v zaledje Istre

 Í Pester animacijski program

Hotel Mirta 

U M I R J E N  H O T E L  Z A  A K T I V N I  O D D I H
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 Í Pet depandans Korala, Perla, Parma, Sirena  
in Park z dvoposteljnimi in družinskimi 
sobami (119)

 Í Večina sob ima balkon in pogled na morje 
 Í Na voljo so tudi družinske sobe z ločenimi 
ležišči za otroke 

 Í Družinam prijazno (otroški kotički, igrala in 
mini golf, mini klub, otroški meniji)

 Í Lokacija v zelenem parku znotraj letovišča 

 Í Prodnata plaža z enostavnim dostopom v 
morje, barom in bistrojem

 Í Velik zunanji tobogan na plaži
 Í Hiter dostop do številnih drugih plaž v bližini 
 Í Notranji bazen z ogrevano morsko vodo (v 
Hotelu Haliaetum)

 Í Wellness Mirta (v Hotelu Mirta)
 Í Hotelska restavracija s sredozemsko kuhinjo 
in lokalnimi jedmi

 Í Pester animacijski program

Depandanse San Simon 

B L I Ž I N A  Š T E V I L N I H  P L A Ž
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Modra zastava je mednarodno priznanje za ekologijo in 
ohranitev okolice, ki jo lahko prejmejo plaže in marine. 

Modra zastava zagotavlja ohranjeno okolje, čistočo morja in 
plaže, dobro ureditev in visoko kakovost storitev.

PLAŽA GRAND HOTELA BERNARDIN,  
St. Bernardin resort Portorož

Na zasebni plaži pred petzvedičnim Grand Hotelom 
Bernardin vas čaka edinstvena in prestižna izkušnja 
kopanja. Poleg udobnih ležalnikov in senčnikov na 

urejeni plaži vas razvajamo tudi z osvežilnimi brisačkami, 
sladoledom, smutijem, popoldanskim aperitivom in 

ostalimi prednostmi butlerske ponudbe. 

PLAŽA HOTELA VILE PARK,  
St. Bernardin resort Portorož

Plažo Hotela Vile Park in Hotela Histrion odlikuje 
prenovljeni bazen, ob katerem so hotelski bar s široko 

ponudbo osvežilnih pijač in igrala za otroke. Plaža in bazeni 
so odprti v poletni sezoni. Na plažo lahko brezplačno 

dostopajo gostje Hotela Histrion, Hotela Vile Park in Grand 
Hotela Bernardin. 

PLAŽA SAN SIMON,  
San Simon resort Izola

V San Simon resortu vas pričaka urejen zaliv z mivko 
in nizkim pristopom v morje, zato je plaža primerna za 
najmlajše. Velik del kopališča je poraščen z borovci in 

akacijami, ki nudijo prijetno senco. Promenada s plaže vodi 
do številnih drugih plaž v bližini, mlade pa bo navdušil tudi 

prenovljeni tobogan za nepozabno vodno zabavo.

PLAŽA SALINERA,  
Salinera resort Strunjan

Plaža Salinera resorta Strunjan je na travnatih površinah 
med borovci, obdanimi s sredozemskim rastlinjem, med 

njimi pa je 12 energijskih točk. Energijske točke, ki so 
sestavni del Bioenergijskega parka Salinera, imajo pozitiven 

vpliv na psihično in fizično počutje posameznika. 

Naše plaže  
z modro zastavo
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Zelene 
iniciative

ZA DANES IN ZA JUTRI

V Sava Hotels & Resorts želimo najboljše tako za svoje goste 
kot za naš planet, zato verjamemo v sedanjost in prihodnost 

trajnostnega turizma, digitalizacijo in sožitje turizma z lokalnim 
okoljem. S trajnostnimi ukrepi v namestitvah prispevamo k 

zmanjšanju emisij CO2, stremimo k učinkoviti uporabi vode in 
energije, uporabi razgradljivih in okolju prijaznih materialov 
ter zmanjševanju in ločevanju odpadkov. Svojo vlogo vidimo 

tudi pri ohranjanju lokalne dediščine, zato v svojih kapacitetah 
uporabljamo lokalne produkte, v kulinariki lokalne sestavine, 

gostom pa želimo približati lokalne posebnosti in zgodbe, ki so 
nam vsakodnevni navdih pri našem delu.

svoje
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OKOLJSKA MARJETICA
ECOLABEL FLOWER

HOTEL SAVICA GARNI – SAVA HOTELI BLED
Znak za okolje Evropske unije za storitve, ki zadovoljujejo 

visoke okoljske standarde.

ZELENI KLJUČ
GREEN KEY 

HOTEL PARK, KAVARNA PARK – SAVA HOTELI BLED 
HOTEL LIVADA PRESTIGE – TERME 3000
HOTEL RADIN – ZDRAVILIŠČE RADENCI

RIKLI BALANCE HOTEL – SAVA HOTELI BLED
GRAND HOTEL PRIMUS – TERME PTUJ

HOTEL HISTRION – ST. BERNARDIN RESORT PORTOROŽ

Vodilni standard odličnosti na področju okoljske 
odgovornosti in trajnostnega delovanja zagotavlja vsem 
gostom, da z izbiro certificiranega objekta neposredno 

pripomorejo k varovanju okolja. 

ZELENA NAMESTITEV SLOVENIJE
SLOVENIA GREEN ACCOMODATION

HOTEL PARK, HOTEL SAVICA GARNI – SAVA HOTELI BLED
RIKLI BALANCE HOTEL – SAVA HOTELI BLED

HOTEL LIVADA PRESTIGE – TERME 3000
HOTEL RADIN – ZDRAVILIŠČE RADENCI
GRAND HOTEL PRIMUS – TERME PTUJ

HOTEL HISTRION – ST. BERNARDIN RESORT PORTOROŽ

Znak v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, ki nas 
uvršča med ponudnike z najbolj zeleno in trajnostno 

naravnanimi namestitvami.

ZELENA KULINARIKA SLOVENIJE
SLOVENIA GREEN CUISINE

KAVARNA PARK – SAVA HOTELI BLED
Znak v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, pridobljen 

s podpisom Zaveze za trajnostno gastronomijo Slovenije, 
ki temelji na slovenskih gastronomskih posebnostih in na 

avtentičnih in sezonskih jedeh z lokalnim značajem.

LOKALNA GASTRONOMIJA V HOTELIH
TERME 3000 – MORAVSKE TOPLICE

Nagrada Turistične zbornice Slovenije za lokalno kulinariko 
Termam 3000 za leto 2021. Svojim gostom namreč nudimo 

več kot 50 prekmurskih jedi, pripravljenih po receptih naših 
babic, in več kot 40 različnih jedi, ki vsebujejo ajdo, ki je 

močno zaznamovala prekmursko pokrajino.

TRAJNOSTNI CERTIFIKATI  
V SAVA HOTELS & RESORTS



114

KAPLJICE ZVESTOBE
Zvestobo cenimo. Zato bi radi gostom, ki se 
vračajo k nam, izkazali še posebno pozornost. 
Pridružite se programu zvestobe Ambasador, 
saj smo za vas pripravili presenečenja in 
ugodnosti, zaradi katerih bodo vaša doživetja 
pri nas nepozabna. Kapljice, ki jih boste zbrali 
z bivanjem pri nas ali koriščenjem storitev 
v naših wellnessih, restavracijah in drugih 
kapacitetah, boste lahko uporabili 
za brezplačne nočitve in druge 
ugodnosti. 

Kako do 
brezplačnega  

oddiha? 
S PROGRAMOM  

ZVESTOBE AMBASADOR  
SAVA HOTELS & RESORTS!
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Včlanite se lahko tudi na:  
www.sava-hotels-resorts.
com/ambasador

1

ZAKAJ POSTATI ČLAN 
PROGRAMA ZVESTOBE 

AMBASADOR?

ZAUPA NAM ŽE SKORAJ 
100.000 AMBASADORJEV  
Z VSEGA SVETA

2 ENOSTAVNO DO  
BREZPLAČNIH NOČITEV

3 VSAK POTROŠEN EVRO VAM 
PRINESE KAPLJICE

4 ČLANSTVO JE BREZPLAČNO

5 EKSKLUZIVNE 
UGODNE PONUDBE

POSTANITE AMBASADOR
Do članstva v programu zvestobe 
Ambasador Sava Hotels & Resorts vas loči 
le nekaj preprostih korakov. Skenirajte 
QR-kodo, izpolnite prijavnico in v nekaj 
dneh boste na dom prejeli kartico 
Ambasador. Ne skrbite, če se na oddih 
odpravljate že prej, bomo poskrbeli, da 
boste ugodnosti deležni  
tudi brez kartice!
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KONTAKTNI CENTRI  
SAVA HOTELS & RESORTS

Sava Hoteli Bled
Terme 3000 – Moravske Toplice

Zdravilišče Radenci
Terme Ptuj

St. Bernardin resort Portorož
Salinera resort Strunjan 
San Simon resort Izola

Obala
 05 690 70 00
 booking@h-bernardin.si 

Bled
 04 579 16 00
 info@hotelibled.com 

Terme
 02 512 22 00
 info.shr@sava.si 


