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V Zdravilišču Radenci s 140-letno tradicijo vas pričakuje termalna oaza z notranjimi in zunanjimi 
bazeni. Topli termalni bazeni, kulinarika z lokalno noto v službi zdravja ter raziskovanje okoliških 
vinogradov so samo del razloga za obisk. Dodajte še dodatne tri naravne zdravilne dejavnike, ki 
krepijo – mineralno vodo, bogato s CO2, blagodejno blato in ugodno klimo z več kot 250 sončnimi 
dnevi v letu – in dobili boste recept za oddih za zdravje! 

ODKRIJTE ZRAVILIŠČE RADENCI

SRCE PRAVI JA!



SPOZNAJTE VINORODNI 
OKOLIŠ ZDRAVILIŠČA 
RADENCI!
 Í Sprehodite se po Poti med vrelci življenja, v 
katero so povezani vrelci mineralne vode v okolici 
zdravilišča.

 Í Na pohodniških poteh med okoliškimi vinogradi 
lahko na turističnih kmetijah poskusite lokalno 
kulinariko.

 Í Kapelski vrh nudi prelep razgled na prostrane 
vinograde in možnost degustacije vin iz vinske 
fontane.

 Í V bližnji Radgonski leti lahko poskusite mehurčke v 
najstarejši in največkrat nagrajeni slovenski penini.

 Í Vinska cesta Jeruzalem, raj za fotografe, vas med 
terasastimi vinogradi vabi na enološko in kulinarično 
raziskovanje tega dela Slovenije.

Zdravilišče Radenci je dom mineralnega 
wellnessa. Naj gre za pitno kuro, 

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 holističenga 

pristopa k dobremu počutju.

EDINSTVENI 
MINERALNI WELLNESS



Mineralna kopel pomaga pri 
uravnavanju krvnega tlaka 

Vodene vodne  
vadbe za hotelske  

goste 

Termalna oaza, 
povezana s hoteloma 

Mineralna voda iz Radencev, po 
vsebnosti CO2 ena najbolj bogatih 
vod na svetu, se uporablja za pitno 
kuro, v kopelih in inahalacijah. 

Sodoben 24/7 zdravstveni 
center za srčno-žilne bolezni 



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

VAŠE NOVE NAJLJUBŠE 
POČITNIŠKE DESTINACIJE 

Ljubljana → 165 km 
Trst → 265 km 
Venecija → 415 km 
Milano → 665 km 

Munchen → 485 km 
Salzburg → 355 km 
Graz → 105 km 
Klagenfurt → 275 km 

Zagreb → 215 km 
Budimpešta → 305 km 
Zagreb → 135 km 
Beograd → 525 km

Spremljajte nas
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NAŠE NASTANITVE
Hotel Radin
Hotel Izvir

OSTALA PONUDBA
Termalna oaza

wellness Corrium
Zdravstveni center

Salon zdravja
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