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Celje, 1. julij 2016 
 
Sporočilo za javnost! 

 
V slovenskih naravnih zdraviliščih pričakujemo vroče poletje 
 
Pregled rezervacij v 14 slovenskih naravnih zdraviliščih za glavna poletna meseca nas ponovno 
navdaja z optimizmom. Praktično v vseh termalnih družbah  namreč ugotavljajo  precej 
boljše  najave gostov v primerjavi z enakim obdobjem lani; ponekod so najave večje za kar 30 %. 
Še posebej veseli dejstvo, da k temu največ prispevajo gostje iz Belgije in Nizozemske, ki  na 
letni ravni  niso glavni  gostje z naših tradicionalni trgov. Toda tudi  najave z naših glavnih 
emitivnih trgov (to so vse sosednje države ter Srbija, Nemčija) so zelo dobre. Ponovno do 
večjega zanimanja letos prihaja z izraelskega in češkega trga. Še posebej pa se veselimo avgusta, 
ko bodo marsikateri otroški živžav preglasili pregovorno glasni gostje iz Italije. Kakšna bo bera 
le-teh, bo jasno šele kak dan pred njihovim prihodom, saj se kratkoročne rezervacije dobesedno 
spreminjajo v rezervacije v zadnji uri pred prihodom. 
 
Vseeno pa tradicionalno ostajajo najbolj zvesti domači gostje, in to predvsem družine z otroki, 
za katere so zopet pripravili pestre animacijske programe, ki se odvijajo ob termalnih bazenih. 
Vse bolj pomembne zanje postajajo tudi tematske predstavitve in vključevanje izletov v bližnjo 
in tudi bolj oddaljeno okolico. Enako velik poudarek pa je tudi na zdravi prehrani in vključevanju 
lokalnih pridelovalcev hrane.  
Ob lepih sončnih dnevih pričakujemo tudi povečan obisk dnevnih gostov.  
 
V nadaljevanju so zbrane izjave o pričakovanjih, ki napovedujejo vroče in pestro poletje v 
slovenskih naravnih zdraviliščih. 
 
 
TERME ČATEŽ 
(www.terme-catez.si)  
 
Kot vsako leto so tudi letos pričakovanja glede zasedenosti v poletnih mesecih velika. 
Namestitvene kapacitete na vseh lokacijah Term Čatež - Čatežu, Mokricah in slovenski obali  - se 
polnijo v skladu s pričakovanji. Prednjačijo tuji gostje – predvsem naši bližnji sosedi in vedno 
dobrih gostje Italijani ter v kampu Term Čatež Nizozemci.  
Sonce in (zaenkrat) stabilne poletne temperature prinašajo vsakodnevno tudi veliko število 
enodnevnih kopalcev  na 'poletni', a tudi 'zimski' Termalni rivieri kot tudi v Aquaparku v 
Žusterni. Nadejamo se, da nas bodo prijetne poletne temperature razvajale julija in avgusta ter 
seveda še globoko v september, saj bo to glavni pokazatelj obiskanosti zunanjih bazenov.  
Pestro poletno dogajanje smo v Termah Čatež obogatili z animacijskim programom, ki se 
prične že zjutraj z različnimi otroškimi delavnicami in vodno aerobiko, zaključi pa zvečer s 
pestrim kulturnim in glasbenim programom. Letos bodo naše goste zabavali številni Tribute 
bandi, s katerimi bodo prepevali uspešnice ABBE, Joe Cockerja, Beatlov…  Vrhunec poletne 
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zabave bo vikend 12.08. - 14.08., ko bo goste - v sedaj že tradicionalni Čateški noči – goste 
zabavala skupina Kingston. 
NAJ Zabava za VSO DRUŽINO je v Termah Čatež! 
 
TERME DOBRNA 
(www.terme-dobrna.si) 
 
V Termah Dobrna se programi za poletne počitnice zelo dobro prodajajo. Trenutna zasedenost 
po posameznih objektih namestitve je boljša kot lansko leto v enakem obdobju. Pričakujemo 
rast nočitev tako v mesecu juliju in tudi avgustu. 
 
TERME KRKA 
(www.terme-krka.si) 
 
Obet poletja 
Za poletne počitnice, ki so se pravkar začele, rezervacijska služba Term Krka že od zgodnje 
pomladi sprejema rezervacije. Obeti so dobri – glede na trenutne podatke bo zasedenost 
kapacitet v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, v obmorskem Strunjanu in na Otočcu to poletno 
sezono višja kot v primerjalnem lanskem obdobju.  
V Talasu Strunjan pričakujemo polno zasedenost kapacitet, v Termah Šmarješke Toplice pa si 
obetamo več obiska tudi zaradi atraktivne pridobitve: obnovljenega zunanjega kopališča in 
novega 50-metrskega vodnega tobogana, ki bo še posebej razveselil mlajše kopalce. 
Vrhunec poletne sezone sicer v vseh naših termah pričakujemo v začetku meseca avgusta – z 
začetkom italijanskih počitnic. 
   
O gostih 
V Termah Krka je ponudba počitniških, zdravstvenih in sprostitvenih programov zelo bogata in 
namenjena prav vsakomur – tako parom, družinam, seniorjem kot tudi samskim.  
Poletni gostje Term Krka počitnikujejo v povprečju 5-10 dni, večinoma na osnovi 
polpenziona. Zanimajo pa jih tako klasične poletne ponudbe kot programi aktivnega oddiha in 
krepitve zdravja. 
Struktura gostov: glede na trenutno stanje rezervacij in izkušnje iz preteklih let pričakujemo, da 
bomo tudi to poletje gostili največ slovenskih gostov, v naše enote pa bodo prišli na oddih tudi 
Italijani, Rusi, Nizozemci, Izraelci, Belgijci, Avstrijci in drugi.  
 
O ponudbi 
Ključne besede za letošnje poletne počitnice v Termah Dolenjske ali Šmarješke Toplice, v 
Strunjanu in na Otočcu so: sprostitev, termalna in morska voda, vrhunske nege, masaže, 
savnanje, pa tudi zabavne športne aktivnosti, izleti in otroška animacija. Po ugodnih cenah. 
 
THERMANA LAŠKO 
(www.thermana.si) 
 
Družba Thermana d. d. na začetku poletne sezone trenutno dosega zastavljene plane. Glede na 
to, da smo že z vstopom v mesec julij skoraj dosegli lansko zasedenost, ob koncu meseca 
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pričakujemo nekaj odstotno rast nočitev glede na lanskoletno realizacijo. Prvi vrhunec 
zasedenosti po zaslugi tradicionalnega laškega festivala Pivo in cvetje pričakujemo v drugem 
tednu julija. Tekom festivala vsakoletno dosegamo 100-odstotno zasedenost hotelskih 
kapacitet. Nadaljevanje pozitivnega trenda nočitev pričakujemo tudi v avgustu, predvsem po 
zaslugi italijanskih gostov, katerih glavni del sezone šele prihaja v prvi polovici avgusta. Višek 
nočitev predstavlja praznik 15. avgusta, kjer iz izkušenj preteklih let prav tako dosegamo 100-
odstotno zasedenost kapacitet. Glavnino povpraševanj italijanskih gostov pričakujemo konec 
julija, ko bomo lahko podali tudi realno oceno avgustovske zasedenosti. K deležu nočitev tujih 
gostov v poletnem času v naši destinaciji pomembno prispevajo tudi belgijski gostje, ki na 
dopust prihajajo julija in avgusta. Opažamo tudi porast nočitev na bolj oddaljenih tujih trgih, 
predvsem gostov iz Izraela. Zaradi velike pozornosti, ki jo v zadnjih letih namenjamo športnemu 
turizmu, beležimo porast tudi na področju športnih skupin. Čez poletno sezono tako na 
pripravah gostimo več športnih skupin, rokometne in košarkarske klube ter v avgustu 
priprave  mednarodnega turnirja v namiznem tenisu za športnike invalide. 
 
SAVA TURIZEM 
(www.sava-hotels-resorts.com) 
 
Trenutne rezervacije za obdobje julij in avgust skupaj so boljše v primerjavi z enakim obdobjem 
lani. 
Na Bledu, kjer ustvarijo več kot 95 % tujih prenočitev, v glavni sezoni pričakujejo največ gostov 
iz Italije, germanskih trgov, Azije, Anglije, Češke in Madžarske. Letos pričakujejo tudi več gostov 
iz arabskih  držav. 
V termalnem delu tudi v letošnji poletni sezoni pričakujejo, da bodo glavnino nočitev ustvarili 
domači gostje  ter gostje iz germanskih trgov, držav Balkana, Italije, Češke in Izraela. Porast 
gostov pričakujejo iz naslova športnikov, ki prihajajo na športne priprave. 
 
TERME OLIMIA 
(www.terme-olimia.com) 
 
Za letošnje poletje napovedujemo odlično zasedenost namestitvenih kapacitet tako v Termah 
Olimia kot tudi v Termah Tuhelj. V Termah Olimia beležimo namreč kar 30 % več rezervacij kot 
smo jih imeli v enakem obdobju preteklega leta. Struktura gostov glede na državo prihoda se je 
nekoliko spremenila in ta dvig rezervacij gre predvsem na račun  najav gostov iz Belgije in 
Nizozemske. Skupaj predstavljajo kar 54 % vseh nočitev gostov iz trgov, kateri za Terme Olimia 
niso med prvimi petimi glavnimi emitivnimi tržišči. Pa tudi na nekaterih glavnih emitivnih 
tržiščih opažamo boljše najave, tako da je  več rezervacij npr. iz sosednje Avstrije.  
 
V zadnjih letih so se navade turistov pri rezerviranju dopusta precej spremenile in  (razen na 
prej omenjenih trgih) gosti rezervirajo svoje počitnice tik pred zdajci, kar je še posebej izrazito 
pri italijanskih gostih. Podobno spremembo pa v zadnjem času opažamo tudi pri domačih 
gostih, ki seveda upoštevajo pri odločitvah za počitnice tudi vreme. Upamo seveda na visoke 
temperature, kar privablja v Aqualuno tudi dnevne kopalce tako iz Slovenije kot sosednje 
Hrvaške.   

mailto:ssnz@siol.net
http://www.terme-giz.si/
http://www.sava-hotels-resorts.com/
http://www.terme-olimia.com/


 

SKUPNOST SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ, g. i. z. │ Teharska cesta 40 │ 3000 Celje 
Tel.: 03 544 21 11 │ Faks: 03 544 28 19 │ E-mail: ssnz@siol.net │ Internet: www.slovenia-terme.si 
 

 

Revitaliziran Wellness hotel Sotelia****s bo v letošnjem poletju gotovo še privlačnejši, tudi 
zaradi novih Deluxe suit z zasebnim wellnessom in tudi to je poleg pestrega dogajanja dodatni 
motiv za preživetje počitnic v Termah Olimia.  
Novost, s katero želimo privabiti lastnike električnih in hibridnih vozil v naše Terme, pa je 
električna polnilnica avtomobilov.  
 
TERME TOPOLŠICA 
(www.terme-topolsica.si) 
 
V poletno sezono vstopamo pozitivno. Pričakujemo dobro zasedenost hotela in apartmajev, ob 
lepem vremenu pa tudi veliko dnevnih obiskovalcev na zunanjih bazenih. 
 
TERME ZREČE 
(www.unitur.eu) 
 
Trenutno stanje zasedenosti ter napovedi za poletje se gibljejo v skladu s pričakovanim in 
načrtovanim. V Termah Zreče v poletnih mesecih gostimo pretežno družine, vrhunske športne 
ekipe in športne tabore. Tudi trenutni obeti so dobri. Poletje se je tako rekoč šele začelo. Pred 
nami sta še dva poletna meseca, v katerih si obetamo veliko sonca, poletnih temperatur in 
dober obisk, tako gostov, ki bodo pri nas preživeli počitnice kot tudi dnevnih obiskovalcev. 
Poletni programi v Termah Zreče so precej raznoliki in prilagojeni tako ciljnim skupinam 
(družine, individualni gosti, športniki, pacienti…) kot tudi gostom, ki sledijo določenemu 
življenjskemu slogu (zdravje in dobro počutje, aktivno preživljanje prostega časa v naravi, 
pohodništvo, kolesarjenje ipd.).  
To poletje  v Termah Zreče spet posebno pozornost namenjamo otroškemu smehu. Otroke 
bodo vsak dan zabavali ter hkrati poučevali, razgibali, nasmejali in jim pokazali vedno kaj 
novega animatorji Fun4u, skupaj s simpatično maskoto Žabcem Zrečkom.  
Kaj vse bomo počeli v otroški družbi? Na tematskih dnevih, kot so Družinski dan, Kuharski dan, 
Rojstni dan Žabca Zrečka, Ninja dan, Foto dan, Fun4u dan …, bomo počeli »vse sorte« vragolij. 
Nenazadnje je tu, poleg čudovite narave, vrhunskih wellness in zdravstvenih storitev, bogate 
kulinarične tradicije ter prijaznih in gostoljubnih gostiteljev, še slabe pol ure oddaljena Rogla, ki 
obiskovalce pričaka s kar 10°C nižjimi temperaturami in svežim gorskim zrakom, v katerem so 
športne aktivnosti užitek tudi v poletni vročini. 
 
 
 
Več informacij na: 
 
SKUPNOST SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČ, g.i.z.                                
Teharska cesta 40, 3000 Celje 
tel.: 03 544 21 11, fax: 03 544 28 19 
e-mail: ssnz@ssnz.si, internet: www.slovenia-terme.si  
Kontaktna oseba: Iztok Altbauer, direktor (GSM 051 446 888) 
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