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Terme 3000 – Moravske Toplice so ene največjih term v Sloveniji. Narava je bila v Prekmurju resnično 
radodarna in njene darove z veseljem delimo z gosti. Blagodejna termo-mineralna voda iz črnih 
globin pod termami polni naše bazene in znamenite črne kopeli. V spanec vas zazibajo vzglavniki, 
polnjeni z lokalnim žitom. V hotelske restavracije vabijo polni prekmurski okusi. Pri masaži se 
uporablja lokalno bučno olje in zelišča s panonskih ravnic. Če temu dodate še adrenalinsko zabavo v 
vodnem parku, bo oddih v Termah 3000 zares pravo obilje najboljšega!

ODKRIJTE TERME 3000

OBILJE  
NAJBOLJŠEGA



SPOZNAJTE POKRAJINO  
OB REKI MURI
 Í Na panonski ravnici in gričih, posejanih z vinoradi, 
obiščite priznane vinske kleti, šunkarne, čebelarstva, 
čokoladnico in moderno pivovarno.

 Í V nekaj dneh lahko prekolesarite številne tematske 
poti, odkrivate lepote Prekmurja ter sosednje 
Avstrije, Madžarske in Hrvaške.

 Í Prepustite se blagodejni moči narave ob 
Bukovniškemu jezeru s 26 energetskimi točkami 
in studenčnico, za katero ljudsko izročilo pravi, da 
pomaga k boljšemu vidu.

 Í Na Otoku ljubezni si oglejte plavajoči mlin na reki 
Muri, v lončarski vasi Filovci pa izdelavo tipičnih 
izdelkov iz ličja.

 Í V paviljonu Expano z močjo misli premikajte gladino 
vode in poletite nad polji in vinogradi, v Vulkaniji 
si oglejte izbruh vulkana, vzpon na razgledni stolp 
Vinarium pa vas nagradi s pogledom na 4 države.

V črnih globinah pod Termami 3000 
izvira moravska termo-mineralna voda. 
Zaradi visokih temperatur ob izviru je 

edinstvena ne le v Evropi, ampak tudi v 
svetovnem merilu. V 3 hotelskih kopališčih 
odkrijte zgodbe o ajdi in sozvočju energij, 

kromoterapijo in blagodejne savne. Do 
termalnega parka z notranjim delom v 

dveh nadstropjih vodi panoramski hodnik. 
Poleti se termalni park spremeni v raj za 
adrenalinske navdušence. Svoj pogum 

lahko preizkusite na toboganu s polnim 
obratom in dvakratnim pospeškom 
dirkalnega avta. 22-metrski tobogan 

Kamikaze pa vam podari izkušnjo prostega 
pada. Si upate?

VODNA ZABAVA  
ZA VSE STAROSTI



Notranji termalni park  
z wellness predelom

Zdravstveni center 
za lokomotorne in 
revmatske težave

Wellness s pridihom 
cvetočih polj

Golf igrišče Livada z 18 igralnimi polji 
in najdaljšo luknjo v Sloveniji

Odlična lokalna kulinarika



Sava Hotels & Resorts je največja slovenska turistična skupina s 
3 termami v panonskem delu Slovenije, nastanitvami z najlepšimi 
razgledi ob Blejskem jezeru in 3 obmorskimi resorti v slovenski Istri. 
Prepustite se našim blagodejnim vodam, prelepim razgledom in 
lokalnim zgodbam, ki jih skozi našo ponudbo z veseljem predajamo 
gostom.
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Hotel Livada Prestige
Hotel Ajda

Hotel Termal
Prekmurska vas Ajda

Apartmaji Prekmurska vas
Bungalovi Terme 3000

Kamp Terme 3000

WELLNESS & MEDICO
Wellness Thermalium
Thai wellness center
Zdravstveni center

OSTALA PONUDBA
Termalni park Terme 3000

Golf igrišče Livada
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Ljubljana → 185 km
Trst → 285 km
Benetke → 435 km
Milano → 685 km

München → 505 km
Salzburg → 375 km
Gradec → 100 km
Celovec → 275 km

Dunaj → 235 km
Budimpešta → 290 km
Zagreb → 165 km
Beograd → 535 km

Spremljajte nas

VAŠE NOVE NAJLJUBŠE 
POČITNIŠKE DESTINACIJE 


