
DOBRODOŠLI  
 V ZDRAVILIŠČU RADENCI 

Kjer sonce podarja  

več kot 250  
sončnih dni v letu

Pregled srca  
z najmodernejšim  
3D ultrazvokom

Naraven način  

zniževanja  
krvnega tlaka  
in telesne teže

Prehrana  
prilagojena zdravstvenemu  
stanju 

Mineralna voda, 
bogata s CO2, iz 
Radencev
zdravi in poživlja
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Dobrodošli  
v deželi  
mehurčkov 

»Zdravilišče Radenci je ugleden center za re-
habilitacijo kardiovaskularnih bolnikov ter 
priznan diagnostični center. Ponosna sem, da 
v Radencih že več kot 135 let negujemo zdra-
viliško tradicijo. Ko je davnega leta 1833 teda-
nji študent medicine Karl Henn prvič slišal o 
tukajšnjih vrelcih, si ni mislil, da se bo čez do- 
brih 30 let vrnil k nam kot zdravnik in mineralno 
slatino ujel v steklenice. Kmalu za tem je odprl 
zdravilišče. Zdravilišče Radenci zaznamujejo 
zdraviliška tradicija, srčnost zaposlenih in naši 
zvesti gostje. Mnogi med njimi so naši največji 
ambasadorji: k nam se vračajo že leta in leta. 
Pravijo, da se vračajo k nam, ker vedo, da bodo 
poleg prijetnega oddiha dobili še nekaj več: 
odlično medicinsko oskrbo, zaradi katere v Ra-
dencih ponosno nosimo ime ‚zdravilišče‘. Tudi 
vam želimo prijetno bivanje v našem zdravili-
šču, takšno, da se boste z veseljem vrnili.«

Vesna Maučec,
direktorica hotelov Zdravilišča Radenci
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Dobrodošli  
v deželi  
mehurčkov 

Svet ob Muri je ena tistih sloven-
skih pokrajin, ob kateri ne more-
mo ostati ravnodušni. Ko pomi- 
slimo nanjo, se nam v srce naseli 
nasmeh, misli umirjeno zaplavajo, 
pred očmi pa se nariše zasanjana 
panonska ravnica … ali pa se v 
mislih preselimo med ljubke gri- 
čke z vinsko trto. 

Tu so doma ‚sončni‘ Slovenci. Kdor 
jih je kdaj obiskal, bo brez pomi-
slekov priznal, da so to srčni lju- 
dje sončnih obrazov, ki vsakogar 
sprejmejo z odprtimi rokami. Se-
veda, srčni zato, ker živijo ob izvi-
rih mineralne vode, ki je po svojih 
treh srcih znana širom sveta, son- 
čni pa zato, ker je tod narava na 
široko odprla nebeško okno in te 

Tam, na desnem bregu Mure,  
sredi izvirov zdravja in obilja 
sončnih dni

kraje obdarila z več kot 250 son- 
čnimi dnevi na leto. Lepo je priti k 
obema: k soncu in k srcu. 

Pod severnimi obronki Slovenskih 
goric ležijo Radenci. Le nekaj kilo-
metrov od Gornje Radgone, kjer 
globoko pod skalo v najstarejši 
slovenski šampanjski kleti zorijo 
mehurčki zlate radgonske penine, 
in le skok od avstrijske meje. To je 
pomladi tudi prizorišče maratona, 
ki že več kot 35 let privablja te-
kače iz Slovenije, Evrope in sveta, 
v zadnjem času pa postaja tudi 
priljubljeno shajališče kolesarjev. 
Svet ob Muri namreč slovi po ču-
dovitih poteh, ki se vijejo ob reki 
in po okoliških gričih  Radgonsko-
Kapelskih goric. 

V teh krajih je s soncem obsijanih 
več kot 250 dni na leto in prav 
po zaslugi obilja sončnih dni so 
Radenci kot prvi kraj v Sloveniji 
dobili naziv bioklimatsko zdravili-
šče. Sploh pa je sonce eden tistih 
zdravilnih faktorjev, za katerega 
ne potrebujemo recepta. Sončni 
žarki nas spomnijo, da je življenje 
lepo, vlijejo nam voljo do življenja 
in prikličejo nasmeh na obraz… 

V Zdravilišču Radenci se boste na-
užili zdravilne vode, se poživili v 
kopelih mineralne vode, bogate s 
CO2, iz Radencev ter se sprostili v 
objemu termalne vode. Ob vsem 
tem pa se boste lahko prepusti-
li še sončnim žarkom in obnovili 
vaše zaloge življenjske radosti. 

»Zaposleni v Zdravilišču 
Radenci imamo nekaj skupnega: 
pri delu nas vodi iskreno zanima-
nje za naše goste, ne glede na to, 
ali smo receptorji, kuharji, zdra- 
vniki ali fizioterapevti. Naš gost 
nam je pomemben. Pri delu mi je 
najlepše, kadar lahko pozdravim 
gosta po imenu… Veliko jih je, s 
katerimi se srečujemo vsako leto 
ali celo večkrat letno. Tudi nove 
goste sprejmemo z enakim navdu-
šenjem.  Dobrodošli tudi vi.« 

Nuša Vogrinčič, receptorka

ZAPOSLENI 
SVETUJEJO
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Top doživetja v okolici Zdravilišča Radenci

Nasvet za dobro se imet!

Ogled Radgonske kleti s 
pokušino slovite  
Radgonske penine 

Radgonske gorice v svojih edinstvenih kleteh 
proizvajajo in hranijo penine že od leta 1852. 
Prestiž hiše predstavlja Zlata radgonska 
penina, najstarejša in največkrat nagrajena 
penina v Sloveniji. Steklenice Zlate radgonske 
penine zorijo v najstarejši poznani šampanjski 
»Kleti pod skalo« z letnico 1911. V »Kleti pod 
rimskim kolesom« hranijo nekatere posebej 
dragocene letnike arhivskih penin. Očarala 
vas bo tudi »Klet pod slapom«, kjer iz skale 
grajskega hriba polzi slap. Klet »Pod upravo« je 
urejena za degustacije in primerna za sprejem 
večjih skupin.

Obisk turistične  
kmetije Firbas 

V neokrnjeni naravi Slovenskih goric se nahaja Do-
mačija Firbas, kjer svoje goste gostoljubno sprej-
mejo in razvajajo z domačo kulinariko in osta- 
limi storitvami na kmetiji. Otroci se lahko igrajo 
z živalmi, tekajo po sadovnjaku in sprehajajo s 
starši po vinogradih. Na kmetiji se lahko poizku-
site tudi v ježi konja ali se okrepčate z domačimi 
sokovi in svežim kruhom iz krušne peči. Če želite 
lahko poprimete tudi za kmečka opravila.

Ogled polnilnice znamenite 
mineralne vode Radenske 

V velikih globinah in posebnih geoloških pogo-
jih skozi leta, desetletja in stoletja neprekinjeno 
nastaja mineralna voda Radenska. Od leta 1869, 
ko so napolnili prve steklenice mineralne vode, 
se je Radenska uveljavila tako doma kot v sve-
tu. Na ogledu polnilnice boste spoznali 140-le-
tno tradicijo mineralne vode, slišali brbotanje 
mehurčkov in okusili naravno mineralno vodo. 
Ogled vključuje degustacijo Radenske in brezal-
koholnih pijač.

�	Ogled v podjetju Radenska je možen vsak dan ob de-
lavnikih med 8:00 in 14:00 uro. Za ogled je potrebna 
predhodna rezervacija.

Pachamama center 

Na posestvu Pachamama vas bosta zakonca iz 
Peruja popeljala skozi biodinamični zeliščni in 
zelenjavni vrt, kjer  lahko občudujete številne 
mozaike, bambusove nasade, izveste več o 
naravni gradnji, obiščete delavnico izdelave 
naravne kozmetike in struženja lesa. V ateljeju 
vam Perujka Luz predstavi izdelavo naravnih 
mil in negovalne kozmetike iz ekoloških 
sestavin.  

Spust po reki Muri 

Vsi željni pustolovščin, družine in posamezniki 
pustolovskega duha se lahko spustite s čolni 
po reki Muri. V družbi izkušenih vodnikov, ki 
poznajo vsak kotiček reke Mure, boste spoznali 
pokrajino ob Muri in njene posebnosti in slišali 
zgodbe in legende ljudi ob tej skrivnostni reki.

�	Spust poteka v organizaciji podjetja Murmur, ki 
poskrbi tudi za potrebno opremo.

Ekološka turistična  
kmetija Čebelji gradič

V naravi krajinskega parka Goričko se nahaja 
dom ljubiteljev in poznavalcev čebel - Ekološka 
kmetija Čebelji gradič. Na doživljajskem ogledu 
odprejo panj in vam predstavijo življenje čebe-
lje družine. Na ogled sta dve etnološki zbirki in 
100-letni čebelnjak. Med boste lahko tudi de-
gustirali. Otroci pa bodo veseli tudi  drugih živali 
na kmetiji: kokoši, zajčkov, ovčk, ponija, ipd. 

Jeruzalemska in Radgonsko-
Kapelska vinska cesta 

Na potovanju po vinskih cestah vas spremlja bo-
gata ponudba domače kulinarike, vrhunskih vin, 
vijugastih terasastih goric, pojočih klopotcev in 
bogate kulturne dediščine. Vsak kraj ima svojo 
tradicijo, svoje legende in svoje znamenitosti. Ob 
občudovanju lepot pokrajine, vam bo pot po-
pestrila gostoljubnost ponudnikov pristnih kuli-
naričnih dobrot in pestra izbira belih vin najvišje 
kakovosti.  
Po vinski cesti se lahko sprehodite, prekolesarite z 
ene gorice na drugo ali udobno potujete z avto-

Krajinski park Goričko

Ime Goričko prihaja od goric - tako domačini 
imenujejo griče, ki so davno nastali na dnu Pa-
nonskega morja in se potem dvignili. Mozai- 
čno razsejani vinograd, sadovnjaki, travniki, ki se 
harmonično prepletajo z naselji in posameznimi 
kmetijami, ponujajo enkratno podobo in prav 
take ljudi. Človek in narava tod že stoletja živita 
v sožitju in skupaj oblikujeta razgibano kulturno 
krajino. Radovedneže pričakujejo stari mlini, sta-
rodavne, s slamo krite domačije, številne katoli-
ške cerkve, pa tudi največji grad na Slovenskem.
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 20  km
 25  km

 10 km

2,3  km

7  km

24  km

mobilom. Lahko se odločite za organiziran izlet. 
Skupaj se bomo zapeljali po vinski cesti Jeruza-
lem, do oljarne bučnega olja, občudovali vinsko 
cesto Jeruzalem in se pogostili. 

�	Oglejte si kleti pod strokovnim vodstvom in spoz-
najte pridelavo penin. Ogled kleti si lahko popestrite 
tudi z degustacijo izvrstnih vin in penin.
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Pustolovski park 
Bukovniško jezero

Naj se pustolovščina začne za male in velike otro-
ke. Če se radi gibate in iščete aktivno sprostitev, 
priporočamo Pustolovski park v neposredni bliži-
ni Bukovniškega jezera. Park sestavlja 5 različnih 
plezalnih poti, s skupno 58-imi elementi različnih 
težavnosti in višin, primernih za različne starostne 
skupine. Najnižji elementi so primerni že za otro-
ke, od 4. leta starosti. Za večje izzivalce pa sežejo 
tudi 8 m v višino.
�	Pustolovski park je odprt od aprila do novembra oz. 

odvisno od vremenskih razmer.
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Kolesarjenje
Morda se vam bo zahotelo usesti na kolo 
in prekolesariti katero izmed številnih kole-
sarskih poti. Po Radencih so urejene kole-
sarske poti za krajše in daljše ture različnih 
zahtevnosti. Odpravite se lahko po bolj 
ravninskem Goričkem ali po vzponih čez  
Slovenske gorice. 
�	Izposoja kolesa: recepcija hotela Radin.
 Za tiste z manj kondicije priporočamo 

izposojo električnega kolesa.

Maraton 

Pomladni maraton v Radencih  je najstarejša to-
vrstna prireditev v tem delu Evrope. Od prvega 
maratona, v letu 1981, se vsako leto v mesecu 
maju v Radencih zberejo številni ljubitelji teka iz 
Evrope in sveta in podajo na maratonsko preiz-
kušnjo ali krajšo 21, 10 ali 5,5 km progo. Otroci se 
pomerijo na teku veveričk in srčkov, program pa 
vključuje tudi pohod in nordijsko hojo. Osrednje 
prizorišče dogajanja je neposredno pred Zdravi-
liščem Radenci.

 30 km

30  km

Dogodki

Kolesarska prireditev  
»Z biciklom kre Mure«  
(S kolesom ob Muri) 

»Z biciklon kre Müre« je kolesarsko-rekreacijska 
prireditev, kjer se lahko ljubitelji kolesarjenja in-
dividualno ali z družino podajo po treh različno 
dolgih trasah ob levem in desnem bregu Mure 
ter spoznavajo kulturne, naravne in kulinarične 
značilnosti naše pokrajine.

Jezero in energijske točke  
za zdravje

Bukovniško jezero je prava zakladnica čudežne 
moči narave. V senci kostanjevih in bukovih dre-
ves okoli jezera se nahajajo številne blagodejne 
energetske točke, ki izboljšajo zdravje in počutje.
V bližini jezera je kapela Sv. Vida z izvirom stu-
denca z zdravilno vodo, ki naj bi imela blago-
dejne učinke predvsem za vid. Po legendah je s 
pomočjo “čudodelne” vode spregledalo že veliko 
ljudi. Sprehodite se okoli jezera, ustavite se na 
številnih energetskih točkah in napolnite bateri-
je v neokrnjeni naravi.

Otroški safari v  
Sikalu ZOO

Nedaleč vstran od zdravilišča, na posestvu v kraju 
Boračeva se nahaja živalski vrt Sikalu ZOO. S pos-
lanstvom, približati otrokom naravo in živali, la- 
hko otroci pod strokovnim nadzorom opazujejo 
živali, jih božajo, hranijo ter se tako učijo spoštlji-
vega ravnanja z živalmi. Živalski vrt je obdan s 
prelepim gozdom, ki se razprostira vse do reke 
Mure, drug konec pa obdajajo vinorodni griči. Vo-
deni ogled živali lahko popestrite z ježo konjev. 
Otroci se bodo lahko popeljali tudi z otroškimi 
džipi med živalmi. 

�	Odprt je vsako soboto in nedeljo, od začetka marca 
do konca oktobra. 

Obilo možnosti za aktivna doživetja. 

Tek
Tekaška tradicija Radencev že sama po sebi go-
vori, da je ta kraj kot nalašč za ljubitelje teka, saj 
si lahko med tekaškimi in sprehajalnimi potmi, 
ki se vijejo bodisi ob reki Muri, bodisi po oko-
liških gričih vinorodnih Radgonsko-kapelskih 
goric, vsakdo izbere turo po svojem okusu. 

Pohodništvo
Pohodniki se lahko iz Zdravilišča Radenci po-
date na 8 km dolgo Pot med vrelci življenja 
do sedem različnih vrelcev mineralne vode. 
Po celotni pokrajini na Goričkem pa se vije Po-
murska planinska pot.
�	Izposoja palic za nordijsko hojo: recepcija hotela Radin

3  km

Številni izleti potekajo organizirano, za podrobnejše informacije se obrnite na osebje na 
recepcijah ali na naše animatorje, ki vam bodo z veseljem podali koristne napotke. Če se 
na izlet odpravljate individualno, vam priporočamo, da preverite odpiralne čase.  Želimo 
vam nepozabna doživetja!

Za vse informacije o izletih se oglasite pri naših animatorjih ali na recepciji hotela.
✆  02 520 27 33
 ✉  animacija@zdravilisce-radenci.si



Zdravilišče 
Radenci  

Top doživetja v Zdravilišču Radenci 

• Mineralna kopel, bogata s CO2, iz Radencev izboljšuje cirkulacijo, 
znižuje krvni tlak, stabilizira srčni utrip in vpliva na splošno dobo 
počutje 

• Hennova pitna kura mineralne vode, bogate s CO2, iz Radencev iz 
najstarejšega zdravilnega vrelca v Salonu zdravja, ki izboljšuje po-
čutje, krepi imunski sistem, prispeva k normalizaciji krvnega tlaka 
in splošni sprostitvi 

• Pregled srca z najmodernejšim ultrazvokom 
• Program za zdravo žensko srce - preverite, kako zdravo je vaše srce
• Fango obloge, ki zmanjšujejo stres in pomirjajo 
• Jutranja gimnastika za nov zagon dneva 
• Odkrijte zgodovino zdravilišča na sprehodu po Srčkovi poti
• Prilagojena prehrana »Izberimo zdravo« – za zdravo srce, pri sla- 

dkorni bolezni, za zdravo hujšanje, proti stresu 
• Sladki vrelec ljubezni, odlična sladica, izdelana z minera- 

lno vodo 

Zdravilišče Radenci spremlja visok ugled in sloves več kot 135-letne zdravi-
liške tradicije. S svojim vrhunskim zdravstvenim centrom in odličnimi stro-
kovnjaki predstavlja zatočišče za vse, ki želite poskrbeti za zdravje srca in 
ožilja ali preventivno okrepiti svoje zdravje, pa tudi za tiste, ki želite preveriti, 
zakaj je svetovno znana mineralna voda iz Radencev, bogata s CO2, eliksir 
pomlajevanja in odličnega počutja. 

Zdraviliška dejavnost je zasnovana na štirih naravnih zdravil-
nih faktorjih ki zdravijo, razvajajo, krepijo ter revitalizirajo telo: po-
leg naravne mineralne vode so to še zdravilna termo-minera- 
lna voda, zdravilno blato (famgo) in ugodna klima z več kot 250 sončnimi 
dnevi na leto. Kljub vsemu pa je naša resnična »zvezda« naravna mineralna 
voda, ki je po vsebnosti naravnega ogljikovega dioksida med najbogatejši-
mi v Evropi. Mineralne kopeli s CO

2
 so znane prav zaradi bogastva mehurčk-

ov ogljikovega dioksida, ki še povečuje ugodne vplive na organizem zlasti 
pri srčnih boleznih in boleznih ožilja.

Središče zdraviliške dejavnosti je Medico-wellness center. Poleg terapev-
tskih in preventivnih programov smo v Zdravilišču Radenci dodali še bo-
gato izbiro wellness programov, med katerimi  so poleg znamenitih kopeli 
tudi pitne kure, sprostitvene masaže, masaže s kamni in ayurvedske masaže.

Pri nas se človek nikoli ne naveliča vodnih užitkov. Poskrbljeno je za vse: za 
tiste, ki si želijo nabirati plavalno kondicijo, za umirjene plavalce, pa tudi za 
najmlajše, ki jih bo izven bazenov zabavala naša veverička Muki. 

Zdravje in gibanje gresta z roko v roki z zdravo prehrano. Naši kuharski moj-
stri v hotelskih restavracijah ustvarjajo jedi domače in mednarodne kuhinje. 
V sodelovanju z nutricionistko smo vam pripravili program »Izberimo zdra-
vo«. Pri vsakem obroku boste lahko izbrali med jedmi za zdravje srca, pri 
sladkorni bolezni, za hujšanje in prosti stresu. 

V Zdravilišču Radenci se izkazujemo tudi z bogato zgodovino organizacije 
poslovnih dogodkov. Lahko dostopno hotelsko konferenčno središče po-
nuja 8 večnamenskih konferenčnih prostorov s sodobno tehnično opre-
mo. Kot edini v širši regiji ponujamo kongresno dvorano z avditorijem, ki 
sprejme do 250 oseb. Pod eno streho združujemo konferenčno ponudbo 
različnih sejnih dvoran, 419 udobnih hotelskih sob ter  wellness storitve, ki 
poslovno srečanje nadgradijo v aktivni oddih. 

Hotel Izvir****
ü	Izvir vašega zdravja 
ü	Udobje tudi za gibalno ovirane 
ü	Prilagojena prehrana za različne zdravstvene tegobe
ü	Umirjen hotelski karakter za goste v zlatih letih 

Hotel Radin****
ü	Sredi dežele mehurčkov
ü	Prijazen kolesarjem in pohodnikom 
ü	Le skok do vrelca mineralne vode, bogate s CO2, iz Radencev
ü	Priljubljen med poslovneži in kongresnimi gosti
ü	Prenovljene sobe v 6. nadstropju so posvečene 4 naravnim zdravilnim faktorjem 

v Zdravilišču Radenci

»Vedno priporočam dvoje: zmeren optimizem in zdravo 
pamet. In kaj je zdrava pamet? Živeti po načelih sodobne-
ga zdravega življenja, v ničemer ne pretiravati, jesti zdravo 
hrano v nekaj obrokih na dan, poskrbeti za dovolj gibanja 
na svežem zraku – najbolje z zmernimi aerobnimi akti- 
vnostmi kot so hitra hoja ali lahen tek, kolesarjenje in pla-
vanje. Vsakomur pa priporočam še nekaj: najdragocenejšo 
naravno danost Radencev, vsem znano mineralno vodo   
bogato s CO2, ki je odlična tako pri preventivi, kot kurativi. 
Če pa želite preveriti kondicijo svojega srca, ste v Zdravili-
šču Radenci vsekakor na pravem kraju«.

Andrej Vugrinec, doktor medicine, specialist kardiologije, 
vaskularne in interne medicine

ZAPOSLENI 
SVETUJEJO



Kar tri legende o vrelcih mineralne 
vode v Radencih

Pred več kot 150 leti, ko je mineralna voda v Radencih še bučala iz ze-
meljskih globin brez človekovega posredovanja, je ob izviru močno si-
kalo, bobnelo in žuborelo. Nenavadni zvoki, ki so prihajali iz globin, so 
burili domišljijo tedanjih prebivalcev Radencev. Med ljudmi so krožile kar 
tri legende. 

Ena pravi, da hrup ustvarjajo škratje, ki s kopanjem rovov utirajo pot 
zdravilni vodi. Spet druga govori, da je pod vrelcem velik kotel, v ka-
terem coprnice kuhajo cmoke. Tretja pa meni, da se med bobne- 
njem zbirata grom in toča… Naj bodo škrati, coprnice ali kakšna druga 
pravljična bitja, eno je gotovo: v Radencih je bila narava res radodarna z 
darovi, ki zdravijo, razvajajo in krepijo človeško telo. 

Mineralna voda 
Mladega študenta medicine, ki je v tridesetih letih 19. stoletja potoval 
skozi Radence, je na žuboreče vrelce vode opozoril kočijaž. »Ali slišite, 
kako bublja danes,« ga je povprašal. Nobeden od njiju si tedaj ni pred-
stavljal, da bo dobrih trideset let kasneje, kot  ugleden zdravnik dr. Karl 
Henn, na tem izviru zajel »kislo vodo« iz Radencev, ki bo postala svetovna 
uspešnica med naravnimi mineralnimi vodami.

Karl Henn se je rodil leta 1809 v Fankolovem. Po končani medi-
cinski fakulteti na Dunaju je deloval kot zdravnik in postal stroko- 
vnjak za balneologijo, vedo o zdravilnih vodah. Leta 1865 se je vrnil v Ra-
dence, trdno odločen, da se posveti svojemu »slatinskemu šampanjcu« 
iz študentskih let. Odkupil je zemljišče z vrelcem in po štirih letih trde-
ga dela, vztrajanja in odrekanja je bila njegova predanost poplačana: po 
leseni hrastovi cevi, ki je bila potisnjena 17 metrov globoko, je pritekla 
naravna mineralna voda. 

Na zdravilno moč mineralne vode, bogate s CO2, iz Radencev je začel opo-
zarjati v strokovnem tisku in predstavljati  njene zdravilne učinke v ogla-
sih. V prvem letu po zajetju je dr. Henn napolnil in prodal 37.000 steklenic, 
kmalu je sledil velik tržni uspeh, nato pa še laskave podelitve naslovov 
dunajskega cesarskega dvornega dobavitelja in dobavitelja papeškemu 
dvoru v Rimu. 

Še danes se mineralna voda, bogata s CO2, iz Radencev uspešno kosa z 
najodličnejšimi evropskimi mineralnimi vodami, pri uporabi v kopelih pa 
je ena izmed najboljših. Prav spoznanje o tem, da bi bila z ogljikovo kislino 
nasičena slatina odlična za uporabo v zdravilni kopeli, je dr. Henna vodilo 
k izgradnji zaprtega kopališča. Gradnjo je po njegovi smrti nadaljeval nje-
gov sin in leta 1882 so v Zdravilišču Radenci odprli prvi zdraviliški objekt. 
Prvo leto so sprejeli 79 gostov, šest let kasneje pa že 200. 
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Obdani z izviri zdravja 

Slatinski šampanjec zoper prehlad? 
V oglasih okoli leta 1870 so mineralno vodo iz Radencev priporočali prebi-
valstvu za zdravljenje pri boleznih ledvic in mehurja, pri želodčnih in čre-
vesnih vnetjih, putiki, hemoroidih in prehladu, kot preventivno sredstvo 
zoper kolero in mrzlico ter kot osvežujočo pijačo, ki pomešana s kiselka- 
stim vinom ali sadnim sokom močno šumi in so jo zato imenovali »slatinski 
šampanjec«.

PILA STA JO PAPEŽ IN CESAR

Znamenito slatino sta nekoč pila sam papež v Vatikanu in cesar 
na dunajskem dvoru, danes pa jo gostje Zdravilišča Radenci lahko 
pijejo neposredno iz vrelca, le nekaj trenutkov za tem, ko privre 
na dan iz zemeljskih globin. 

V obdobju, ko so bile steklene steklenice še redkost, so domačini 
vodo točili v lončene ročke ali pütre in jih nosili s seboj na polje. 
Vlivali so jo na tlačeno zelje, da se je hitreje in bolje skisalo. Mine-
ralno vodo so kuharice s pridom uporabljale pri peki peciva, saj so 
kmalu ugotovile, da je testo bolj rahlo.

Čudodelni CO
2
 iz narave? 

Tretmaji z ogljikovim dioksidom so v svetovni zdravstveni in wellness po-
nudbi v zadnjih letih postali pravi hit. Strokovnjaki so namreč ugotovili, da 
lahko z ogljikovim dioksidom dosegajo zavidljive rezultate na področju re-
vitalizacije in pomlajevanja telesa, obravnava s CO

2
 pa je tudi odlična pod-

pora pri estetski medicini.  

V Radencih smo že dolgo prepričani v izjemnost naše mineralne vode, ki 
je po vsebnosti naravno raztopljenega ogljikovega dioksida ena najboga-
tejših vod na svetu. Mineralna voda, bogata s CO

2,
 iz Radencev ima številne 

blagodejne učinke za zdravje, pomladitev in lepoto:

• vpliva na boljšo prekrvavitev telesa
• uravnava krvni tlak in znižuje srčno frekvenco
• pospeši celjenje ran
• deluje protivnetno
• gladi obrazne gube
• pomaga odpravljati celulit 
• zmanjšuje izrazitost brazgotin in strij 
• učinkuje proti bolečinam
• učinkuje pri erektilni disfunkciji (na žilni osnovi) 
• pomlajuje in utrjuje mišice medeničnega dna in vagine 
• izboljšuje splošno počutje.
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Mnogi obiskovalci Zdravilišča Radenci so 
se prepričali o učinkovitosti naravne mine-
ralne vode v Hennovi pitni kuri in minera- 
lnih kopelih, bogatih s CO

2
. Gre za plin, ki je za 

razliko od laboratorijsko pridobljenega, shra-
njen v svoji prvotni, naravni obliki. V mineralni 
vodi se je pod velikimi pritiski raztopil globoko 
pod površjem zemlje in je kot naraven zdravilni 
faktor še mnogo bolj dragocen kot tisti, ki ga na 
umeten način shranijo v CO

2
 jeklenke.

»

Izkusite blagodejne učinke 
znamenite mineralne kopeli in 
Hennove pitne kure z edinstveno 
mineralno vodo, bogato s CO

2
, 

iz Radencev

ZAPOSLENI 
SVETUJEJO

»Najdragocenejša naravna 
danost Zdravilišča Radenci, 
vsem znana mineralna voda, 
bogata s CO2, je odlična tako pri 
preventivi, kot kurativi. Uporabimo jo lahko v 
kopelih in za pitje. Polna kad mineralne vode, širi 
žile, pronica skozi kožo in naredi žilno steno bolj 
mehko in elastično, zato se že po 15- do 20-mi-
nutni kopeli uravnava tlak ter izboljša počutje. 
Najbolje je, če kopeli dopolnite s pitno kuro in si 
v času bivanja vsaj trikrat na dan, pet dni zapo-
red, privoščite kozarec mineralne vode, bogate s 
CO2, neposredno iz vrelca v Salonu zdravja.«

Dr. Andrej Vugrinec, specialist kardiologije, 
vaskularne in interne medicine
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Mineralna kopel, bogata s 
CO2, iz Radencev 

V kopeli z mineralno vodo iz Radencev, bo-
gati s CO2, vaše telo objame tisoče in tisoče 
drobnih mehurčkov ogljikovega dioksida, ki 
je naravno raztopljen v naši mineralni vodi. 
Ta v kad priteče skoraj neposredno iz izvira. 
Mehurčki ogljikovega dioksida v mineralni 
vodi pronicajo skozi kožo in s tem krepi-
jo telo. Telo se hitreje regenerira, okrepi se 
odpornost organizma, izločanje odpadnih 
snovi je zaradi dobre prekrvavljenosti veli-
ko hitrejše, vpliva tudi na tonifikacijo tkiva 
v spolovilih in boljšega pretoka skozi kožne 
kapilare v mišicah medeničnega dna. Mine-
ralne kopeli, bogate s CO2, izboljšujejo tudi 
oslabelo prekrvavitev na okončinah pri slad-
kornih bolnikih, medtem ko bolnikih z ate-
rosklerotičnimi žilami, ki imajo mrzle noge 
in boleče krče, že po nekaj kopelih občutijo 
pomembno izboljšanje. Mineralne kopeli, 
bogate s CO2, iz Radencev so terapevtsko iz-
jemno učinkovite ravno zaradi učinkov CO

2
.

MINERALNA KOPEL, BOGATA S CO2, IZ 
RADENCEV:

• poveča pretok skozi kožne kapilare 
• vpliva na boljšo prekrvavitev telesa
• uravnava krvni tlak in znižuje srčno fre-

kvenco
• srce ima zaradi izboljšane cirkulacije la- 

žje delo in je razobremenjeno
• izboljša odvajanje vode
• pospeši odplakovanje odpadnih snovi 

in s tem razstrupljanje organizma
• pospeši celjenje ran
• deluje protivnetno
• pomaga odpravljati celulit
• zmanjšuje izrazitost brazgotin in strij 
• blaži sindrom nemirnih nog 
• spodbuja celjenje brazgotin po operaci-

jah in poškodbah 
• lajša psoriazo
• je učinkovita pri erektilni disfunkciji (na 

žilni osnovi) 
• utrjuje mišice medeničnega dna
• zmanjšuje občutljivost na mraz in pove-

ča dražljaje na toploto
• izboljšuje splošno počutje

Cena  25 €

MINERALNA KOPEL, BOGATA S CO2, ZA 
ROKE V SALONU ZDRAVJA, 10 MIN

Cena  10 €

Pitna kura mineralne vode, 
bogate s CO2, iz Radencev

Pitne kure so najstarejša balneološka meto-
da zdravljenja in rehabilitacije.  V Zdravilišču 
Radenci izvajamo Hennovo pitno kuro - po-
imenovano po dr. Friederichu Karlu Hennu, 
ki je že leta 1833 odkril mineralni vrelec in 
zdravilno moč mineralne vode bogate s CO2. 

MINERALNA VODA, BOGATA S CO2, IZ 
RADENCEV:  

• stabilizira krvni tlak
• zelo ugodno vpliva na delovanje človeš-

kega organizma 
• spodbuja in pospešuje prebavo 
• izboljšuje hidracijo in s tem regeneracijo 

telesa
• pozitivno vpliva na razstrupljanje
• umirja razdražen želodec in zmanjšuje 

želodčno kislino  
• zavira rast bakterij in s tem spodbuja 

celjenje ran ter zdravljenje kroničnih 
okužb 

• pospešuje izločanje vode, izboljšuje de-
lovanje ledvic in zmanjšuje možnost na-
stanka ledvičnih kamnov 

• krepi telo in njegovo odpornost 
• poživlja telo in splošno počutje

Dr. Andrej Vugrinec, specialist kardiologije, 
vaskularne in interne medicine priporoča »za 
zdravo srce uravnotežen krvni tlak in ureditev 
prebavnih motenj uživanje mineralne vode, 
bogate s CO2, iz Radencev 3 krat na dan, eno 
uro pred obrokom. Za najboljši učinek se pi-
tna kura izvaja vsaj pet zaporednih dni«.

Zdravilni vrelec
Naravne zdravilne učinke mineralne vode, 
bogate s CO2, so začeli spoznavati že leta 
1882, danes pa jo gostje Zdravilišča Raden-
ci pijejo neposredno iz vrelca, le nekaj tre-
nutkov za tem, ko privre na dan. Mineralna 
voda, bogata s CO2, iz Radencev velja za eno 
najboljših mineralnih vod ne le v Evropi, am-
pak tudi v svetu. Ponaša se z visoko vsebno-
stjo rudnin, ki so v vodi vsebovane v takem 
razmerju, da jih telo zlahka absorbira in s 
pridom izkoristi. 

Minerali so prisotni tako rekoč v vsaki naši 
celici in so življenjsko pomembno hrani-
lo. Sodelujejo pri vrsti procesov, ki poteka-
jo v našem telesu. Najboljši koktejl, ki ga v  
Zdravilišču Radenci lahko izpijete neposred-
no iz izvira, le nekaj trenutkov za tem, ko na-
ravna mineralna voda prihrumi na površje: 
natrij, kalcij, magnezij, kalij, fluor in ravno 
pravšnja količina v mehurčke ujetega oglji-
kovega dioksida.

Salon zdravja

Pitje mineralne vode, bogate s CO2, iz vrelca 
predstavlja prav poseben trenutek v dnevu; 
ko se lahko popolnoma sprostite in pre-
pustite blagodejnim mehurčkom. V Salonu 
zdravja v Hotelu Radin lahko za dobro poču-
tje zajamete mineralno vodo iz najstarejše-
ga vrelca v Radencih, si privoščite mineralno 
kopel, bogato s CO2, za roke, povprašate za 
nasvet naše zdravstvene strokovnjake ter se 
sprostite v udobju.



ZAPOSLENI 
SVETUJEJO

Zdravilišče Radenci je ugleden center za reha-
bilitacijo kardiovaskularnih bolnikov ter pri-
znan diagnostični center, kjer so svoje zatočišče 
poleg srčnih bolnikov našli vsi, ki zaradi  dolgo- 
trajnega stresa tvegajo razvoj srčnih obolenj, 
in ki si želijo okrepiti srce in ožilje. Strokov-
no usposobljeno osebje medicinske progra-
me dopolnjuje z zdravilnimi učinki zdravilne 
termalne in mineralne vode. Zlasti mineral-
no vodo, bogato s CO2, iz Radencev s pridom 
uporabljajo pri inhalacijah in pitnih kurah, 
medtem ko preventivne in kurativne medici- 
nske programe dopolnjujejo z vrhunskimi fizio-
terapevtskimi storitvami, ki jih izvajajo priznani 
strokovno usposobljeni in prijazni strokovnjaki 
ob pomoči najsodobnejše tehnologije.  

»Ob prihodu na rehabilitaci-
jo vsakega zdraviliškega gosta 
najprej napotimo k zdravniku na 
pregled in posvet, šele nato ses-
tavimo program terapij, prilagojen 
posameznikovim potrebam. Le redko na 
njem manjkajo mineralne kopeli v znameniti mi-
neralni vodi, bogati s CO2, iz Radencev, ki širi žile 
in jih naredi bolj prožne. Preostali del programa 
predpišemo glede na značilnosti vsakega posa-
meznika. Srčnim bolnikom v Zdravilišču Radenci 
namenjamo posebno pozornost, saj izvajamo 
njim prilagojeno gimnastiko in stopenjsko obre-
menitev na sobnem kolesu, ki poteka pod nad-
zorstvom fizioterapevta. Obenem jih učimo zdra-
vega življenjskega sloga in vaj, ki naj jih izvajajo 
tudi doma, kajti bivanje pri nas je predvsem šola 
za prihodnost. Rehabilitacija traja vse življenje in 
prav to našim gostom vedno znova polagam na 
srce! Zagotovo pa je poleg odlične zdravstvene 
oskrbe tudi dobro počutje v Radencih nekaj, kar 
pomembno prispeva k hitrejši rehabilitaciji.«

Dr. Andrej Vugrinec, specialist kardiologije, 
vaskularne in interne medicine

Okrepite 
vaše 
zdravje in 
vitalnost 
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Zdravstveni center 

✆  02 520 2738 
✉  zdravstvo@zdravilisce-radenci.si

V Zdravilišču Radenci  zagotavljamo najvišjo 
stopnjo  kakovosti in varnosti zdravstvene  oskrbe 
po zahtevah Mednarodnega  Akreditacijskega 
Standarda  za Zdravstvene Organizacije  AACI.
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PROGRAM ZA ZDRAVO ŽENSKO SRCE  

Program vključuje preventivni kardiološki pre-
gled in skrb za sprostitev in dobro počutje 
žensk. Na podlagi natančnega pregleda srca in 
pogovora o življenjskem slogu in počutju gostji 
svetujemo, kako poskrbeti za zdravo življenje in 
kakšne spremembe uvesti, kadar je to potrebno. 
Program vključuje:
• antropometrične meritve, meritev 

krvnega tlaka in srčnega utripa
• klinični pregled kardiologa
• EKG v mirovanju
• spirometrijo
• obremenitveno testiranje srca
• ultrazvočno preiskavo srca
• zaključni pogovor s kardiologom, analizo 

rezultatov preiskav in priporočila za varne 
fizične obremenitve in prehrano

Cena 173 €
Za individualni program pokličite 080 35 33.

PROGRAM ZAŠČITIMO SRCE ŠPORTNIKA 
IN REKREATIVCA  

Poseben program je namenjen profesiona- 
lnim, aktivnim, rekreativnim športnikom ter 
vsem, ki želijo postati fizično aktivni. Športniki 
morajo vedeti koliko lahko obremenijo svoje 
srce. Specialistični preventivni pregledi poka-
žejo na morebitna tveganja za zdravje srca, 
ki jih je s pravočasnim ukrepanjem mogoče 
odpraviti ali omiliti. 
Program vključuje:
• antropometrične meritve, meritev 

krvnega tlaka in srčnega utripa
• laboratorijske preiskave (hemogram, 

krvni sladkor, lipidogram, sečnina,
• kreatinin, hepatogram, TSH, urin)
• klinični pregled kardiologa
• EKG v mirovanju
• spirometrija
• obremenitveno testiranje srca
• ultrazvočna preiskava srca
• zaključni pogovor s kardiologom, analiza 

rezultatov preiskav in priporočila za varne 
fizične obremenitve in prehrano

Cena 215 €

Za individualni program pokličite 080 35 33.

PROGRAM ZA SRCE IN OŽILJE 

Program vključuje kardiološki pregled, ter ak-
tivnosti, s katerimi se skrbi za zdravje srca. 
7 dnevni program vključuje: 
• 1 x Pregled pri zdravniku
• 5 x Mineralna kopel, bogata  

s CO2, iz Radencev
• 2 x Delna masaža (10 min.)
• 3 x Dvocelična galvanska kopel
• 5 x Cikloergotrening
• 5 x Medicinska skupinska gimnastika (20 

min.)
Cena 237 €

PREGLED SRCA S 3D ULTRAZVOKOM 
Do takojšnjega odgovora kako zdravo je v res-
nici vaše srce.

V Zdravilišču Radenci se ponašamo z najnove- 
jšim digitalnim ultrazvočnim 3D aparatom, ki 
omogoča še natančnejše preglede in še boljše 
diagnosticiranje. Omenjena digitalna naprava 
za neinvazivni tridimenzionalni ultrazvok, s ka-
tero pregledujemo srce, je trenutno najboljša 
tovrstna naprava na svetu.
Cena  90 €

PROGRAM ZA HRBTENICO 

Z ustrezno vadbo in nebolečimi fiziološkimi 
postopki vam lahko bistveno zmanjšamo ali v 
celoti preprečimo bolečino v hrbtenici.
7 dnevni program vključuje: 
• 1 x Pregled pri zdravniku
• 3 x Delna masaža (10 min.)
• 2 x Polovična masaža (20 min.)
• 5 x Skupinske ortopedske vaje (20 min.)
• 5 x Skupinska medicinska 

hidrogimnastika (20 min.)
• 4 x Elektroterapija
• 3 x Fango obloga – 1. del
Cena 257 €



Razvajanje v Medico-wellness centru Corrium 
je potovanje v svet čustev in dobrega poču- 
tja. Vanj vabimo vsakogar, da si izbere prijeten 
trenutek za sprostitev svojega telesa in duha. 
Na voljo so vam raznovrstne masaže – klasi- 
čne, ayurvedske, masaže z vulkanskimi ka- 
mni, zeliščnimi snopki in khanya masaža ob 
zveneči energiji ropotuljic, mineralne kopeli, 
bogate s CO2, barvita paleta lepotnih progra-
mov za nego obraza, za negovanost in vital-
nost.  

V Zdravilišču Radenci wellness razumemo kot 
način sprostitve in odpravljanja stresa. Med 
tretmaji skrbimo za srce in ga varujemo pred 
negativnimi vplivi današnjega hitrega življe- 
njskega ritma. 

»Zdravilišče Radenci se ponaša 
s kar štirimi naravnimi zdravilni-
mi dejavniki, ki so temelj zdraviliške 
dejavnosti že več kot 135 let. V Medico- 
wellness centru Corrium, sodobnem centru 
zdravja in sprostitve poleg terapevtskih in pre-
ventivnih programov gostom in obiskovalcem 
nudimo številne wellness storitve za sprostitev 
in nego telesa. V Radencih smo bili med prvimi 
v Sloveniji, ki smo programe wellnessa dopolnili 
z ayurvedskimi tretmaji, ki so priznani po vsem 
svetu in izvirajo iz indijskega zdravilskega zna-
nja o dolgem in zdravem življenju.«

Metka Pavlinjek, vodja zdravstva

Najboljši medico-
wellness programi  
na osnovi mineralne 
vode, bogate s CO

2
,  

iz Radencev

ZAPOSLENI 
SVETUJEJO

Za vse informacije in rezervacijo termina 
obiščite Medico-wellness center Corrium.
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REFLEKSNA MASAŽA STOPAL

Refleksna masaža stopal odpravlja motnje v 
delovanju notranjih organov. Masaža refle- 
ksnih con na stopalih temelji na spoznanju, da 
se vsak del telesa odziva na natančno določeno 
točko na stopalih in da se s pritiskanjem na te 
refleksne točke lahko sprosti in uravnovesi vse 
telo, da se življenjska energija nenehno preta-
ka v telesu po desetih kanalih, ki se pričenjajo 
ali končujejo na stopalih. Če je pretok energi-
je po teh kanalih neoviran smo zdravi, če pa 
prihaja do zastojev pa lahko zbolimo. Da do 
zastojev ne bi prišlo oziroma da jih odpravimo, 
priporočamo refleksno masažo stopal.
30 min  33 €

»STONE« TERAPIJA S KAMNI 

Stone terapija ali masaža s kamni je edin- 
stvena oblika terapije z vročimi vulkanskimi in 
hladnimi marmornimi kamni, ki z dovajanjem 
tople ali hladne energije pomaga pri lajšanju 
številnih težav. S kombinacijo polaganja in ma-
siranja s toplimi in hladnimi kamni pospešimo 
fiziološki odziv telesa in njegovo prekrvavitev 
ter tako pospešimo izločanje toksinov iz telesa. 
Masaža s kamni ugodno vpliva na pretok ene- 
rgije v telesu in odpravlja različne težave, kot so 
napetost in bolečine v mišicah in sklepih, ne-
spečnost, stres, glavobol in utrujenost. 
90 min   66 €

MASAŽA Z OLJEM GROZDNIH PEČK

Masažno olje iz grozdnih pečk ima visok delež 
nenasičenih maščobnih kislin, vitaminov in 
mineralov, ki ohranjajo lepo strukturo povrh-
njice, spodbujajo regeneracijo in kožo izda- 
tno vlažijo. Ta je po masaži mehka, gladka, na-
peta, svilnata na otip in dobro zaščitena pred 
staranjem in zunanjimi vplivi.
45 min   42 €

KHANYA AFRIŠKA MASAŽA 

Vsebuje izbrane elemente vzhodnih in za-
hodnih masažnih tehnik, zvenečo energijo 
afriških ropotuljic (maracas) in zdravilno moč 
kristalov. Primerna je za vse, ki hrepenijo po 
novih zalogah energije in obnovi moči ter se 
želijo umiriti in sprostiti. 
60 min   68 €

FANGO OBLOGE

Fango obloge so lahko način zdravljenja, ki 
pozitivno vplivajo na sprostitev, zmanjšujejo 
stres in pomirjajo.  Toplota izboljša prekrvavi-
tev in s tem pretok kisika ter hranil v mišice, 
pospeši raztezanje in fleksibilnost mehkih 
tkiv. Tople termalne obloge vplivajo na boljšo 
prekrvavitev, lajšajo bolečine v križu in skle-
pih, zmanjšujejo napetost mišic, rahljajo ve-
zno tkivo. 
1 obloga  15 €

MINERALNA KOPEL,  
BOGATA S CO2 Z ZELIŠČI 

Kopel v mineralni vodi, bogati s CO2, iz Raden-
cev z dodanimi zelišči je namenjena sprostitvi 
ali poživitvi. Njen značaj določajo zdravilne 
moči različnih zelišč, ki poskrbijo za globoko 
sprostitev telesa in duha, pomagajo odpirati 
dihalne poti, pospešujejo metabolizem, iz-
boljšajo prekrvavitev telesa in blagodejno 
vplivajo na dobro počutje. 
20 min 26 €

KLEOPATRINA KOPEL

Že v antiki so mlečne kopeli veljale za eliksir 
mladosti in lepote. Kleopatrina kopel je kopel 
v kadi z avtomatsko podvodno masažo v mi-
neralizirani vodi, ki smo ji dodali mlečno sol in 
mlečno oljno emulzijo. Ima številne pozitivne 
učinke: sprošča mišice in poživlja prekrvavi-
tev, hkrati pa zaradi mlečnih dodatkov čisti in 
nahrani kožo in pomirja.
20 min  27 €

AYURVEDSKA MASAŽA CELEGA TELESA

Ayurvedsko masažo izvajamo s toplimi zeli-
ščnimi olji. Masaža vas pomiri in sprosti ter v 
organizmu spodbudi lasten imunski sistem. 
Poveča se obnova tkiv, pospeši se delovanje 
notranjih organov, poživi delovanje krvnega 
obtoka in spodbudi izločanje strupov iz telesa.
50 min  63 €

WELLNESS      13



ZAPOSLENI 
SVETUJEJO

V kopališču boste uživali vsi, ki imate radi kombinacijo 
plavanja in kopanja, saj boste našli ustrezne možnosti 
za oboje. Po plavanju se prileže sprostitev v bazenu s 
termo-mineralno vodo ali pa krajše namakanje v ba-
zenu s toplimi vrelci. Veselje bo opazovati otroke v čo-
fotalnikih, za poživitev krvnega obtoka si lahko privo-
ščite sprehod po bazenu za knajpanje ter se za zabavo 
prepustite vodnim masažam, deroči reki, slapovom … 

 »V Zdravilišču Radenci se razprostira 
deset različno velikih in med seboj po-
vezanih bazenov s termalno, mineralno 
in navadno ogrevano vodo. Aktivni ima-
te možnost nabirati plavalno kondicijo v 
olimpijskem bazenu, umirjeni se lahko spro-
stite v objemu svetovno znanih zdravilnih me-
hurčkov, razposajeni pa si lahko privoščite številne vodne 
atrakcije. Naše kopališče se vsako leto uvršča med najbolj 
priljubljene vodne parke v svoji kategoriji, saj lahko ponu-
dimo pravšnje razmerje med kopanjem za sprostitev in 
regeneracijo, razposajenim čofotanjem za družine z otro-
ki, dedke in babice z vnuki, ter plavalnimi možnostmi za 
zahtevnejše kopalce. Naše kopališče je tudi edino, ki ima v 
bazenih termo mineralno vodo z naravnim CO

2
, s katerim 

uravnavamo pH vrednost vode. Takšna voda ne vsebuje 
kemičnih sestavin za zniževanje pH-ja, s čimer še doda- 
tno pripomoremo k boljšemu počutju gostov.«

Boris Borkovič, vodja kopališča

Vodni 
mehurčki 
za zdravje 
in zabavo 
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Vodni park

✆  02 520 28 00  
✉  info@zdravilisce-radenci.si

mailto:info@zdravilisce-radenci.si
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BAZENI

Bazenski kompleks obsega 1.460 m2  površin. 
Zahtevnejši plavalci lahko nabirajo kondicijo v 
pokritem olimpijskem bazenu (28 – 29 °C), ko-
palci se lahko prepustijo slapovom, deroči reki 
in podvodnim masažam v bazenih s termalno 
vodo (33 – 34 °C) znotraj ali na prostem, ljubite-
lji savnanja pa zavijejo še v Svet savn. Razposa-
jene mehurčke si lahko privoščijo tudi otroci, saj 
sta jim na voljo otroška bazenčka. 

Kopališče obsega 10 med seboj povezanih ba-
zenov s termalno in navadno ogrevano vodo: 
• notranji plavalni bazen
• notranji in zunanji termalni bazen s 

termo-mineralno vodo 
• notranji bazen s toplimi vrelci
• čofotalnike za otroke
• bazen za knajpanje s hladno vodo
• slapove, pod- in nadvodne masaže 
• atraktivno deročo reko. 

DOBRODEJNA TERMOMINERALNA VODA 

Termalni vrelci so blagodejni za srce in počutje 
v vseh letnih časih. Termomineralna voda, ki iz-
vira v Radencih, ima številne pozitivne učinke 
na zdravje, zato je kopanje v njej izjemno do-
brodejno.

KNAJPANJE POŽIVLJA  

Knajpanje z izmenjevanjem tople in hladne 
vode  poživlja krvni obtok in s tem krepi imu- 
nski sistem, kar je zelo pomembno za zdravje 
srca. V kopališču se lahko sprehodite po nizkem 
bazenu za knajpanje, v katerem vas bo poživi-
la voda s temperaturo 15°C. Knajpanje si lahko 
privoščite tudi v Svetu savn.

SVET SAVN 

Poleg obsežne vodne površine se ob terma- 
lnem parku nahaja čudovit Svet savn, kjer se 
lahko sprostite v prijetnem ambientu in umi- 
rjenem vzdušju. 
Svet savn obsega šest savn:
• 2 finski savni
• turško savno
• zeliščno savno
• infrardečo savno 
• tilarij

SAVNA PROGRAMI 

Za popolno sprostitev in krepitev priporočamo  
posebne programe savnanja, ki jih spremlja 
sveže sadje in pitje mineralne vode, bogate s 
CO2, iz Radencev ali zeliščnih čajev.
Cena za hotelske goste 5,00 €



ZAPOSLENI 
SVETUJEJO

V Zdravilišču Radenci nikomur ni dolgčas. Za 
ljubitelje aktivnega dopustovanja organizira-
mo številne izlete po okolici, na katerih boste 
doživeli gostoljubje Prlekov in Prekmurcev. 
Ljubitelji pohodništva in kolesarjenja se lahko 
odpravite po okoliških poteh ob Muri. Otroci 
se bodo zabavali z animacijskim programom 
naše veverice Muki, poleg tega pa okolica Ra-
dencev ponuja toliko zanimivosti, da zagoto-
vo ne bo težav zapolniti prostega časa.

»Zagotavljam vam, da v Zdravi-
lišču Radenci nikomur ni dolg-
čas. Medtem ko se veliki lahko 
prepustite blagodejni mineralni 
in termalni vodi, se vaši malčki za-
bavajo v družbi simpatične veveričke. 
Mogoče boste na sprehodu po zdravili-
škem parku srečali čisto pravo. Med našimi naj-
bolj zvestimi gosti je zelo priljubljena Pot med 
vrelci življenja, ki vodi iz zdravilišča in na krožni 
8-kilometrski poti obišče sedem različnih vrelcev 
mineralne vode. Pomislili smo tudi na srčne bo- 
lnike in osebe z zmanjšanimi gibalnimi možno- 
stmi, ki se lahko na kolesarski potep odpravite z 
električnimi kolesi.« 

Janja Kisilak, vodja animacije 

Animacija za 
otroke med 
počitnicami 
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Za vse informacije se oglasite pri naših animatorjih 
ali na recepciji hotela

✆  02 520 27 33
✉  animacija@zdravilisce-radenci.si
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Animacija za 
otroke med 
počitnicami 

Animacijske 
aktivnosti za 
odrasle

Animacija z Mukico za najmlajše

Veverička Muki je stanovalka zdraviliškega parka, ki pa ni prav nič bo-
ječa in plašna. Otroke uči odnosa do narave in aktivnega preživljanja 
časa v njej, spoštuje pa tudi tradicijo, svoje prednike in zgodovino 
svojega kraja – Zdravilišča Radenci. K igri zato pogosto povabi tudi 
starše in stare starše, otrokom ponosno razkaže izvir edinstvene mi-
neralne vode, bogate s CO2, iz Radencev, včasih pa k igri povabi tudi 
starše ter dedke in babice. 

Animacijski program za otroke v Zdravilišču Radenci vključuje aktiv-
nosti v naravi in poučno igro, skozi katero se otroci naučijo spoštova-
ti okolje in spoznajo tradicijo tega edinstvenega zdravilišča. Otroke 
uči o živalih v parku, z njimi riše in barva, jih popelje na izlet v okolico 
ali pa jih požene v navihan tek. Nasmejano in aktivno je vodilo vseh 
aktivnosti za otroke v Zdravilišču Radenci.

Spodbujamo gibanje 
in zdravo prehrano 

Izkoristite dragocen čas, ko vas ne 
preganja urnik vsakdanjih obve-
znosti. Oddih od vsakdanjih opra-
vil je pravi čas, da v vaše življenje 
uvedete nove, bolj zdrave navade. 
Gibanje in bolj zdrava prehrana sta 
dve, na katere prisegamo v Zdravi-
lišču Radenci. 

V našem zdravilišču spodbujamo 
gibanje v bazenih in ob njih ter 
poskrbimo za nepozabne dogodi-
vščine. 

SKUPINSKA VADBA
Pridružite se nam na skupinskih 
vadbah vsak dan v tednu:
• jutranja telovadba za športno 

srce v telovadnici centra 
Corrium

• jutranja vodena vadba v 
termalnem bazenu  

• aquafitnes v plavalnem bazenu 
(od ponedeljka do sobote)

Urnike ostalih vadb in animacij-
ske aktivnosti preverite v anima- 
cijskem programu: 
• fitnes vaje v Hotelu Izvir
• pohod med vrelci življenja 
• nordijska hoja

Veverička Muki se predstavi 

Pozdravljeni, jaz sem Muki: najbolj radovedna, najbolj zvedava, najbolj 
simpatična in najbolj prijazna veverica, kar jih je. Vse kotičke Zdravili-
šča Radenci poznam do zadnje pikice, v parku mi je domač prav vsak 
kamen, sem strokovnjakinja za okoliške znamenitosti in samo meni je 
bila zaupana skrivnost, kje izvira mineralna voda, bogata s CO2, iz Ra-
dencev. Pogosto me lahko srečate sredi čudovitega parka Zdravilišča 
Radenci, kjer prav nič boječe pozdravim sprehajalce in jih naprosim za 
kak priboljšek.  

Veste, v Radence sem se zatekla pred grdimi ljudmi, ki uničujejo go- 
zdove in se neodgovorno vedejo do narave. Zato učim ljudi varovanja 
okolja in opominjam, kako pomembno je ceniti vse darove, ki nam jih 
je podarila mati Zemlja. Pa še nekaj nadvse cenim: pravo prijateljstvo, 
kajti če si med seboj pomagamo, kot govori moja zgodba, je vse lažje. 

Včasih pa sem tudi navihana in razposajena. Rada se družim s svo-
jimi živalskimi prijatelji iz parka, še raje pa z otroki, ki obiščejo Zdra-
vilišče Radenci. Včasih bi cel dan samo risala, barvala in ustvarjala, 
drugič si želim iti na izlet, tretjič pa se hočem naučiti novega plesa, 
športa ali kakšne igre. A ne glede na to, kaj počnem, nikoli mi ne 
zmanjka idej za prijetno preživljanje počitniških dni. Komaj čakam, 
da se spoznava. 

AKTIVNA VADBA ZA ŽENSKE PO 
40-TEM
Program vadbe pod strokovnim 
vodstvom fizioterapevta vključuje:
• vaje za moč
• vaje za vzdržljivost
• vaje za krepitev muskulature 

pri osteoporozi
• vaje sproščanja
• vaje za koordinacijo in 

ravnotežje
• vaje za krepitev mišic 

medeničnega dna

SRČKOVA POT 
Odkrijte zgodovino zdravilišča na 
sprehodu po Srčkovi poti. Po 1400 
m dolgi trasi, ki pelje tudi skozi 
park, vas bodo vodili zeleni srčki. 

POZDRAV GOSTOV 
Vsak ponedeljek vam ob pijači do-
brodošlice predstavimo aktualne 
animacijske programe, zanimivosti 
in dogajanje na destinaciji.
� Vabljeni na info uro v prenovljenem 

SALONU ZDRAVJA, ob ponedeljkih ob 
10.00.

V Zdravilišču Radenci imamo 
predloge, kako zapolniti vseh 
365 dni na leto. Ideje za izlete 
vam bodo zaupali animatorji in 
sodelavci, zbrani pa so tudi na 
www.sava-hotels-resorts.com.  
Za podrobnejše informacije se 
obrnite na osebje na recepcijah 
ali na naše animatorje. 
Na izlet se lahko prijavite vsak 
dan do 14.00 ure v anima- 
cijskem kotičku ali v Salonu 
zdravja v obratovalnem času.

http://www.sava-hotels-resorts.com/mineralna-in-termalna-radenska-voda/
http://www.sava-hotels-resorts.com/mineralna-in-termalna-radenska-voda/
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ZAPOSLENI 
SVETUJEJO

Tudi naši 
kuharji 
skrbijo za 
vaše zdravje 

Gastronomske užitke v Pomurju je mogoče 
enačiti kar s poezijo. Zaklade kulinarične tradi-
cije kot so: meso iz tünke, ajdovi krapci, koline 
z bujto repo, kvasenica, prekmurska in prle- 
ška gibanica, büjraška malica na otoku ljube- 
zni v Ižakovcih,… dodatno plemenitijo izvrstna 
bela vina in penine iz radgonsko – kapelskega 
in jeruzalemskega vinorodnega okoliša. Naša 
kuharska ekipa združuje tradicijo s sodobnimi 
načini priprave jedi ter upošteva trende so-
dobne gastronomije. Lahko pa izberete zdravo 
in sledite priporočilom zdrave prehrane skozi 
prilagojene menije, ki jih naši kuharji pripra- 
vljajo vsak dan v hotelski restavraciji.

»V Radencih smo tudi kuharji 
zavezani skrbi za zdravo srce in 
lepo življenje. Za goste pripra- 
vljamo prilagojene jedilnike, 
ki po okusu nič ne zaostajajo za 
običajnimi. Pri tem sodelujemo s pri-
znano nutricionistko Mojco Cepuš in sledimo so-
dobnim dognanjem nutricionistike. Seveda pa 
se nismo odrekli tradicionalnim okusom Pomur-
ja, ki našim gostom vedno ponudijo vrhunske 
gastronomske in enološke užitke. Kdor še ne poz-
na ajdovih krapcev, mesa iz tünke ali prekmur-
ske gibanice, si bo ob prvih pokušinah zanesljivo 
obliznil vse prste.«    

Boštjan Rožanc, vodja kuhinj
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Tudi naši 
kuharji 
skrbijo za 
vaše zdravje 

  

Zdrava prehrana je temelj dobrega počutja. Z 
zdravo in pametno izbiro živil telesu zagotovi-
mo vse potrebne snovi za optimalno delovanje. 
Ker se v Zdravilišču Radenci zavedamo pomena 
zdrave prehrane za vaše zdravje, so vam naši 
kuharji v sodelovanju z nutricionistko, Mojco 
Cepuš, pripravili nasvete in predloge, ki vam 
bodo pomagali pri sestavi obrokov za ohranja-
nje zdravja in vitalnosti med bivanjem v Zdravi-
lišču Radenci. Pri zajtrku, kosilu in večerji sledite 
oznakam ob jedeh v hotelski restavraciji.

V restavraciji imate vedno na voljo živila in me-
nije, s katerimi lahko poskrbite za:
• zdravje srca in preventivno vplivate na bo-

lezni srca in ožilja
• zdravo telesno težo oziroma zdravo  

hujšanje
• primerno prehrano pri sladkorni bolezni
• uspešno obvladovanje stresa 
• in zdravje ledvic.

Tradicionalne jedi v  
Stil baru
• Prigrizek pomurskih ravnic z mesom iz 

tunke, zaseko in prekmurskimi mesnimi 
dobrotami ter bučnim oljem

• Rezanci iz bučnega olja in bučnega kamna         
• Domači ajdovi krapi z divjačinskim ragu-

jem

Srčne dobrote iz Zdravilišča 
Radenci

SLADKI VRELEC LJUBEZNI
Odlična sladica v kozarcu, izdelana z dodano 
mineralno vodo. Okusu vanilje in zelenega ja-
bolka dodamo svežino malin in čokolado. 
�	V slaščičarni Izvir si lahko v spomin kupite sladico s 

kozarčkom.

JABOLČNI ZAVITEK
Posebnost našega odličnega in slastnega za-
vitka je testo, ki je pred pripravo namočeno v 
kopeli z mineralno vodo.
�	Na dan odhoda vam ponujamo 2 kosa jabolčnega 

zavitka v transportni embalaži po posebni ceni. Na-

ročilo oddajte na recepciji dan pred odhodom do 

18.00 ure in paket sladic vas bo čakal v sobi. 

ZDRAVI SENDVIČI 
Za pripravo zdravih sendvičev smo skrbno 
izbrali surovine. Za osnovo uporabljamo ka-
kovosten kruh. Namazi so pripravljeni iz sira, 
surovega masla ali naših domačih namazov 
iz zelenjave ali stročnic in ne vsebujejo trans-
maščob ali hidrogeniranih maščob. Zdravju 
škodljive predelane mesnine smo nadomestili 
s pečenimi piščančjimi prsmi, govedino ali svi- 
njskim mesom. Privoščite si zdrav sendvič v Stil 
baru in kavarni Izvir.
• Topli sendvič s piščancem
• Sendvič pomurskih ravnic
• Sendvič z dimljeno postrvjo

SMUTIJI IN NAPITKI
Smutiji so vir vitaminov, mineralov in pre-
hranskih vlaknin. Za goste, ki še posebej pazi-
jo na raven krvnega sladkorja ali hujšajo, smo 
pripravili napitke, ki vsebujejo zelo majhno 
količino sladkorja (na 3 dcl manj kot 5 g sla- 
dkorja/100 ml).
Privoščite si jih v Stil baru in kavarni Izvir.
So tudi odlična malica.
• Jogurtov napitek
• Smuti
• Beljakovinski napitek

Izberimo zdravo je del programa Jejmo bolje, s katerim prispe-
vamo k ozaveščanju o zdravem prehranjevanju. www.shr.si

V priročni brošuri, ki jo dobite 
na recepciji hotela ali v hotelski 
restavraciji, smo vam pripravili 
tudi nekaj praktičnih in upo-
rabnih nasvetov, ki jim lahko 
sledite tako med bivanjem pri 
nas kot doma. 

Prelistajte brošuro, sledite 
oznakam v restavraciji in izberi-
te zdravo.

ZA ZDRAVJE 
 LEDVIC

ZA FIT POSTAVO IN 
ZDRAVO HUJŠANJE

PRI SLADKORNI  
BOLEZNI

PROTI STRESU

ZA ZDRAVO SRCE
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Dobrodošli v Sava Hotels & Resorts 
Dragi gost, veseli nas, da smo za nekaj časa lahko postali del 
vašega življenja in upamo, da se kmalu spet vidimo.  Vabimo 
vas, da obiščete še druge naše počitniške in termalne bisere, ki 
jih združujemo v Sava Hotels & Resorts, saj vam v prav vsakem 
lahko ponudimo nekaj, kar se vam bo za vedno vtisnilo v srce. 

Sava Hotels & Resorts je velika družina s številnimi hoteli, kampi 
in apartmaji, velikimi vodnimi parki in ljubkimi kopališči, najmo-
dernejšimi medico-wellnessi  in vrhunskimi zdravstvenimi cen-
tri, odličnimi lokalnimi restavracijami in slaščičarnami, pred-
vsem pa z neštetimi možnostmi za čudovit oddih, za vzpostavitev 
dobrega počutja in povrnitev zdravja v edinstvenih zdravilnih 
vodah na vsaki od naših destinacij. 

Člani naše družine so posuti od vzhoda do zahoda naše lepe de-
žele. Med panonskimi termami so to poleg Zdravilišča Radenci  
še Terme 3000 - Moravske Toplice in Terme Ptuj, na Bledu pa 
smo ponosni na kar šest naših podalpskih hotelov in prečudovit 

kamp. Leta 2020 so se skupini pridružili tudi trije obalni resorti 
- St. Bernardin resort Portorož, Salinera resort Strunjan in San 
Simon resort Izola.

Naša družina je nekaj posebnega. Je pisana kot mavrica pod vr-
hovi Julijskih Alp, raznovrstna kot cvetlice panonskih livad ali 
bujno sredozemsko rastje. Prav ta raznovrstnost nas bogati in 
nas dela še boljše – za vas, naše cenjene goste! 

Povsod vas pričakujemo odprtih rok in vedrega pogleda, saj vemo, 
da je najlepši tisti oddih, ko se obkrožimo s širokimi nasmehi, se 
obdamo z vrelci zdravja, se prepustimo domačnosti in neštetim 
užitkom, obenem pa se osvežimo z aktivnimi doživetji in vitalno 
energijo. V naši družini vam lahko ponudimo vse to.

Vaša ekipa Zdravilišča Radenci 



KULINARIKA      21

Postanite član programa  
zvestobe Ambasador
Zvestobo cenimo. Zato bi radi gostom, ki se vračajo k nam, iz-
kazali še posebno pozornost. Pridružite se programu zvestobe 
Ambasador, saj smo za vas pripravili presenečenja in ugodnosti, 
ki bodo naredile vaša doživetja pri nas nepozabna. Kapljice, ki 
jih boste zbrali z bivanjem pri nas ali koriščenjem storitev v na-
ših wellnessih, restavracijah in drugih kapacitetah, boste lahko 
uporabili za brezplačne nočitve in druge ugodnosti. 

Včlanite se lahko tudi na:  
www.sava-hotels-resorts.com/ambasador

Kako do brezplačnega oddiha? 

S programom zvestobe Ambasador  
Sava Hotels & Resorts!

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

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 
StrunjanSan Simon 

resort Izola

S programom zvestobe Ambasador  
odkrivajte najlepše kraje Slovenije!
Trenutno program zvestobe Ambasador velja v naših termalnih 
resortih in kapacitetah na Bledu. Obalni resorti Sava Hotels & 
Resorts bodo v program zvestobe Ambasador predvidoma vklju-
čeni tekom leta 2021. 
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Terme za aktivni oddih, regeneracijo in naravno pomladitev 

TOP DOŽIVETJA V TERMAH PTUJ  
• Vodni raj za aktivne: 9 zabavnih 

toboganov, počasna reka, bazen z 
valovi, podvodne masaže, olimpijski 
bazen, otroški bazen s tobogančki 

• Največji sistem toboganov v Sloveniji 
kjer poskrbi za adrenalinsko izkušnjo 
Tajfun 

• Sprostitev, odlično počutje, polnjenje 
baterij s svežo energijo

• Rimska večerja s prijatelji v togah ob 
termalnem Bazenu cesarjev

• Vetrnica zdravja, ki vas napolni z 
energijo in neguje šest elementov: 
krepi organizem, poglablja odnos do 
sebe in soljudi, omogoča obvladovanje 
stresa in je odlična preventiva proti 
sindromu izgorelosti

• Najbolj učinkoviti lepotni tretmaji s takojšnjim in trajnim učinkom: 
• Oblikovanje telesa Med Contour. Popolnoma varen, neinvaziven, neboleč in prijeten 

tretma poteka s pomočjo ultrazvoka, vakumske masaže in limfne drenaže. Obseg pasu, 
stegen in zadnjice se že po prvem tretmaju, zmanjša do 2,5 cm. 

• Naravno pomlajevanje obraza Med Visage s takojšnjim učinkom. Popolnoma varen, 
neboleč in koži prijazen ultrazvočni globinski tretma obraza, vratu in dekolteja. Navdušili 
vas bodo vidni učinki bolj napete kože in manj vidne gubice že po prvem tretmaju.

• Rimska masaža hrbta z aromaterapevtskim vinskim oljem, ki poskrbi za zmanjšanje 
napetosti

• Program Bodite Fit: Poln krožnik in uživanje ob zdravi hrani za dobro počutje  
• Primusove vinske zgodbe s tematskimi pokušinami vin 
• Primusova čokoladna tortica zanj in Avgustina sadna tortica zanjo
• Noč v čisto pravem vinskem sodu

POČITEK ZA  
NOV POLET.

Razvajanje ali aktivna skrb za telesno 
pripravljenost? V TERMAH PTUJ pravimo:

oboje! Štetje plavalnih zamahov v vodnem 
parku in blagodejnost ptujskih termalnih

vrelcev. Golf in savnanje. Jutranji tek in 
sproščujoča masaža. Joga in pomlajevalni
tretma. Kolesarjenje in poživljajoče kopeli.
V TERMAH PTUJ vemo, da kot nekoč junaki 

Starega Rima tudi junaki sodobnega
sveta, vajeni hitrega življenjskega ritma, 

prisegate na aktivno regeneracijo! Zato vas
pričakujemo z bogato izbiro aktivnosti za 

rekreacijo in sprostitev ter kulinarično
ponudbo za zdravje in dobro počutje!
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Tako široke in velike terme, da zagotovo vsakdo najde nekaj za svojo dušo.

TOP DOŽIVETJA V TERMAH 
3000-MORAVSKE  
TOPLICE

• Vodni raj za male in velike na več kot 
5.200 m2: 28 notranjih in zunanjih 
bazenov, kjer se lahko dodobra 
osvežite, zabavate, čofotate, nabirate 
plavalne kilometre, se prepustite 
brzicam, gejzirjem in slapovom ali 
uživate in vreščite na toboganih 

• Adrenalinsko doživetje – povzpnite 
se na 22-metrski stolp in izberite: 
AquaLoop, prvi evropski tobogan 
s polnim luping obratom, ali pa 
Kamikaze s prostim padom

• Edinstven spust po vrvi nad bazeni – 
kadar adrenalina še ni dovolj…

• Sprostitev v črni termo-mineralni vodi, ki še posebej blagodejno vpliva na kožo in sklepe
• Masaža Panonski travnik – razvajamo vas z olji, izdelanimi iz prekmurskih zelišč 
• Masaža Mala Livada z bučnim oljem, ki je prava zakladnica mineralov in vitaminov 
• Poskusite prekmursko gibanico – kraljica naših sladic in modernejšo izpeljanko Locato 

Panonio 
• Torta z bučnimi semeni – edinstveno prekmurska 
• Kava Ognjena eksplozija okusov, nagrajena s srebrno medaljo, vas bo zagotovo ogrela in 

osvežila 
• Bograč po avtohtonem prekmurskem receptu 
• Štrk Viki s štrkastičnimi doživetji za  najmlajše – aktivne počitnice na vodi in v športnem 

parku
• Kozmetika Blackaquatherm – moč črne termo-mineralne vode, ki jo lahko odnesete domov

OBILJE DOBREGA!
V TERMAH 3000 vas vsak dan obdari z novim 

doživetjem: vselej drugačnim, a vselej
pristnim in polnim vsega dobrega – kot 
pokrajina, ki vas obdaja! Zdravilni učinki
edinstvene črne termomineralne vode, 
razkošje wellnessa, adrenalinski užitki

vodnega parka, sproščeno druženje ob golfu, 
izbrana ponudba pristnih lokalnih

specialitet in tradicionalnih jedi, v katere so 
vrhunski kuharski mojstri ujeli srčiko

Prekmurja ...
Izberite svoja doživetja in si ustvarite dan, 

kakršnega ste si vselej želeli!
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Idilična alpska destinacija v neokrnjeni naravi 

TOP DOŽIVETJA V SAVA HOTELIH BLED
• Sladkanje z originalno blejsko kremno rezino z najlepšim razgledom v Kavarni Park, ki jo naši 

slaščičarski mojstri v Hotelu Park pripravljajo že več kot 60 let po originalni recepturi
• Alpska masaža z vršički gorskega bora - prijetno sproščujoča
• Pitje vode iz termalnega zdravilnega vrelca 
• Restavracija Panorama - pristna slovenska kulinarika v moderni preobleki  
• Spoznavanje Bleda za najmlajše z Labodkom Zakijem 
• Wellness Živa – čofotanje za male, najlepši razgled za velike 
• Spa Louisa, kopališče za izbrance, neposredno ob termalnem izviru 
• Romantični zajtrk v dvoje z najlepšim razgledom na Blejsko jezero
• Grand Hotel Toplice: eleganten hotel z več kot 80-letno tradicijo obiskov najbolj eminentnih gostov
• Rikli Balance Hotel oživlja bogato tradicijo lokalnega okolja s poudarkom na  zdravju in dobrem 

počutju gostov

• Glamurozno kampiranje v naravi v Gozdnih vilah

TA POGLED, TA OBČUTEK!
Obisk Bleda zbistri misli in prebudi duha, zasanja 

romantike in motivira športnike, sprosti dušo in poživi 
telo. Kjer se osupljiva lepota edinstvene naravne 

kulise uglasi s harmoničnimi energijami in zdravilno 
močjo termalne vode Riklijevega vrelca, smo v

SAVA HOTELIH BLED združili najboljše, kar Bled ponuja. 
Plavanje v termalnih bazenih, uživanje v sproščujoči 

alpski masaži ali razvajanje s slastnimi grižljaji 
originalne blejske rezine – prav vsako vaše doživetje 

pri nas bo okronano z najlepšim razgledom
na smaragdno jezero, zasanjani otoček, romantični 

grad in mogočne gorske vršace. Čudovit pogled, 
čudovit občutek!
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