
Ponudba za bivanje v 
Termah 3000 - Moravske 
Toplice
f do 31.08.2020 oz. do zasedbe kapacitet 

Način plačila: na recepciji po opravljenih storitvah  

Moravske Toplice so svoje mesto pod 
soncem našle prav v osrčju Prekmurja, 
kjer ljudje zase radi rečejo, da so bogati. 
Bogati zato, ker se zavedajo, kaj vse imajo. 
Bližnji vinorodni griči vabijo na potep po 
vinskih cestah, doživite naravo na poseben 
način s kolesarsko turo, ki vas popelje 
prek pisano obdelanih njiv,  prostranih 
travnikov, senčnih gozdičkov ob poti in mimo 
gostoljubnih domačinov, ki bodo z veseljem 
pokramljali z vami.

Zakaj v Terme 3000 - Moravske Toplice? 
 Í Čudovito naravno okolje. 
 Í Raj kulinarične dediščine. 
 Í Obsežna spremljevalna ponudba

Golf 
ponudba



NOVO! Prenovljena restavracija Ajda

Terme 3000 - Moravske Toplice 

Min. bivanja 2 noči. Doplačila: Prijava 1 € za čas celotnega bivanja. 
Turistična taksa 2,00€ za osebo na noč.
Pri plačilu prenočišča z zajtrkom se lahko uporabijo tudi turistični 
boni. 

Hotel Ajda    

f A: 14.6.- 25.6.2020, B: 26.6.- 4.7. in 28.8.- 
31.8.2020, C: 5.7.- 27.8.2020
teden (nedelja-petek) A B C
Dvoposteljna soba 55,20 € 62,40 € 65,60 €
Enoposteljna soba 73,60 € 84,00 € 88,00 €
vikend (petek-nedelja )

Dvoposteljna soba 59,20 € 66,40 € 69,60 €
Enoposteljna soba 79,20 € 90,40 € 93,60 €

Storitve vključene v ceno:
 Í Nastanitev z zajtrkom 
 Í Neomejeno kopanje v Termalnem parku Terme 3000 
 Í Možnost kopanja od 11. ure dalje na dan prihoda, na 

dan odhoda pa cel dan

Prekmurska vas Ajda    

f  19.6.- 2.7. in 28.8.- 31.8.2020 

teden (nedelja-petek )

ob bivanju najmanj 2 oseb  
v apartmaju 47,60 €
vikend (petek-nedelja ) 

ob bivanju najmanj 2 oseb  
v apartmaju 53,60 €

f 3.7.- 27.8.2020 
vse dni

ob bivanju najmanj 2 oseb  
v apartmaju 65,60 €



Ponudba Golf igrišča Livada
Za goste hotelov  
Terme 3000 Moravske Toplice: 
Ccela sezona GF 18 Lukenj GF 9 lukenj 
pon-pet 43 € 45 €
sob-ned, prazniki 47 € 35 €

Za vse golfiste: 
Junij, julij, avgust GF 18 Lukenj 

pon, tor 60 € 
eden plača, igrata 2

Rezervacija golfa na golfshop@terme3000.si ali na 02 512 5066.
V pričakovanju vašega obiska vas lepo pozdravljamo! 
 
S spoštovanjem, 
 
Vodja prodajnega področja Slovenija  Vodja golfa 
Dejan Berić  Jože Pucko 
 


