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Zaradi hitrega življenjskega tempa postaja iskanje ravnovesja ena naših prednostnih nalog. Zato si 
privoščite oddih v Termah Ptuj, kjer je 100 % regeneracija telesa in duha zagotovljena! Kombinacija 
telesne aktivnosti, wellnessa ter kakovostne in okusne hrane dela čudeže. V superiornem hotelu 
vas pričakuje imperij dobrega počutja, v zelenem parku ob njem pa kraljuje eden največjih vodnih 
parkov v Sloveniji. Za hotelom se razteza golf igrišče z navdihujočim razgledom na najstarejše 
slovensko mesto, ki so ga ustanovili Rimljani. In nauku Rimljanov, da je treba užiti dan, v Termah Ptuj 
sledimo še danes!

SPOZNAJTE TERME PTUJ

POPOLN POČITEK  
ZA NOV POLET 



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

Terme Ptuj so le kratek sprehod oddaljene 
od najstarejšega slovenskega mesta, ki so 
ga ustanovili Rimljani. Ptuj ima še danes 
v celoti ohranjeno srednjeveško jedro z 
gradom nad njim, pod njegovimi ulicami 
pa se razprostira najstarejša vinska klet 
v Sloveniji. Mesto je tudi dom največjega 

slovenskega pustnega karnevala – 
kurentovanja. Po vinorodni okolici 

Ptuja vodijo pohodniške in kolesarske 
poti, kmečki turizmi in vinarji pa nudijo 

degustacije lokalnih vin in kulinarike. Blizu 
je tudi največji slovenski smučarski center 

na Pohorju.  

PTUJ – MESTO 
SUPERLATIVOV



Gurmanski užitki in 
Bodimo fit program

Vinske kleti v okolici 
term navdušujejo z 

izvrstno gastronomsko 
ponudbo.

Termalni park z največjim 
sistemom toboganov v Sloveniji

Hotelsko termalno kopališče 
Vespasianus s svetom savn Flavia

Ob termah se razprostira golf 
igrišče z 18 igralnimi polji in 
vodnimi ovirami.



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.

Avstrija
Madžarska

Zagreb
Benetke 

München

Celovec

 Gradec

Italija Slovenija

Ljubljana

Trst 

Hrvaška

Budimpešta 

Sava Hoteli Bled 

Terme 3000 
– Moravske 

Toplice

Zdravilišče 
Radenci

Terme Ptuj

St. Bernardin 
resort Portorož

Salinera resort 
Strunjan

San Simon 
resort Izola
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VAŠE NOVE NAJLJUBŠE 
POČITNIŠKE DESTINACIJE 

Ljubljana → 130 km
Trst → 225 km
Benetke → 375 km
Milano → 630 km

München → 485 km
Salzburg → 350 km
Gradec → 100 km
Celovec → 210 km

Dunaj → 290 km
Budimpešta → 310 km
Zagreb → 100 km
Beograd → 490 km

Spremljajte nas

NAŠE NASTANITVE
Grand Hotel Primus s

Bungalovi Terme Ptuj
Kamp Terme Ptuj

Mobilne hišice  
v Kampu Terme Ptuj

OSTALA PONUDBA
Hotelska restavracija in bari

Wellness Valens Augusta
Zdravstveni center

Termalni park
Konferenčne dvorane
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