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Sporočilo za javnost! 
 
Celje, 6. maj 2014  
 
 
Tradicionalno dobra obiskanost slovenskih naravnih zdravilišč v prazničnih in počitniških 
terminih, mnogo povpraševanj je bilo zabeleženih v zadnjem hipu. 
 
V večini od 15 slovenskih naravnih zdravilišč smo med zadnjimi prazniki zabeležili boljšo zasedenost 
kot v enakem obdobju lani. Med gosti so poleg domačih prevladovali gostje iz Avstrije, Hrvaške in 
Rusije, veseli pa dejstvo, da je med nekaterimi termami opazen ponoven porast števila gostov iz 
Italije. Kljub temu, da gre v večini primerov za zgolj nekaj odstotkov boljše rezultate kot lani, je 
optimizem na mestu, saj kaže na pozitiven trend. Napovedi za poletje pa so vseeno še preuranjene, 
saj še naprej opažamo dejstvo zelo kratkoročnih povpraševanj kot tudi rezervacij praktično z vseh 
trgov. Za uspešnejše poslovanje v slovenskih naravnih zdraviliščih pa bo število ustvarjenih 
prenočitev potrebno povečati vsaj za 10 odstotkov in si prizadevati še za dodaten dvig povprečne 
cene namestitve, čemur mora slediti tudi povpraševanje po zdraviliških in wellness storitvah. 
 
Ocene o zasedenosti in strukturi gostov v posameznih zdraviliščih se nahajajo v nadaljevanju. 
 
 

TERME ČATEŽ 

www.terme-catez.si  
 
Za prvomajske praznike smo največ povpraševanja zabeležili v zadnjem hipu, kot je to že trend  
zadnjih nekaj let. Veliko gostov smo privabili v hotelske namestitve, apartmaje  in tudi v 
avanturistične tipe namestitve – Indijansko vas, Gusarski zaliv. Svoje proste dni oz. počitnice je pri 
nas preživelo veliko  tujih gostov, predvsem iz bližnjih držav. Ponovno smo opazili predvsem 
porast gostov iz Italije in Hrvaške. Mnogi so nas obiskali le za en dan, ki so ga izkoristili za kopanje 
na poletni ali v zimski  Termalni rivieri, za razvajanje v naših wellness centrih in za gurmanske užitke 
sladkih dobrot naše slaščičarne Urška. 
 
Do poletja – torej v maju in juniju – imajo naši sosedje  veliko verskih praznikov oz. dela prostih dni 
in si tako obetamo povečan obisk gostov predvsem iz germanskih trgov.  S toplejšimi majskimi dnevi 
pa bodo na polno zaživele »pustolovske počitnice« tudi v našem kampu, kjer so se že utaborili 
kavboji in pripeljali KAVBOJSKI VOZ. V  senci dreves, v neposredni bližini parka za lokostrelstvo, je 
bivanje v pravi 'kavbojski kočiji'  nepozabno doživetje za družine z otroci in vse željne 'kavbojskih' 
pustolovščin. Prvomajske praznike so lahko gostje že lahko avanturistično doživeli tudi v privlačnem 
Gusarskem zalivu z 20 plavajočimi hišicami ali v Indijanski vasi, kjer so šotore že postavili Indijanci. 
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Z vsakim sončnim žarkom pa je čutiti tudi že poletni utrip  s poletne Termalne riviere, kjer se  
namreč razlega vrišč in krik na zunanjih bazenih z vodno zabavo na več kot 10.000 m2 termalnih 
vodnih površin. Malčki se razposajeno zabavajo na gusarskem otoku, malo večji na trojčku 
toboganov in vodnih drčah. Pravi raj je tudi uživanje na 450-metrski počasni reki, za adrenalinsko in 
navijaško vzdušje pa je tudi letos ponovno poskrbelo tekmovanje na Termalni formuli.   
 
Nevenka Petan, TERME ČATEŽ d.d., Služba za odnose z javnostmi 
 
 
TERME DOBRNA 
www.terme-dobrna.si 
 
V času velikonočnih počitnic je bila zasedenost Term Dobrna 80 %. Največ nas je obiskalo slovenskih 
gostov, sledijo jim gostje iz  Italije, Avstrije, Hrvaške in Rusije. 
V času prvomajskih počitnic je bila zasedenost Term Dobrna 100 %. Največ nas je obiskalo 
slovenskih gostov, sledijo jim gostje iz  Italije, Avstrije, Hrvaške in Rusije. 
Za poletno turistično sezono trenutno ne moremo podati ocene. Primerjalno na lansko leto kaže 
zasedenost v poletnih mesecih podobno. 
 
 
TERME KRKA 
www.terme-krka.si  
 
Velikonočni prazniki 
 
Za veliko noč so se gostje odpravili na velikonočne sprehode in pohode, najmlajši pa so ustvarjali na 
delavnicah barvanja pirhov in iskanja velikonočnih jajčkov. Ponekod so se na kuharskih delavnicah 
učili tudi kuharskih veščin, praznično jutro pa je vse goste razveselilo z okusnim in bogatim 
velikonočnim zajtrkom.  
 
V Termah Dolenjske Toplice so bili hoteli zasedeni nekaj nad 70 %. Največ je bilo slovenskih gostov, 
sledili so Italijani in Srbi. V Termah Šmarješke Toplice so bili hoteli zasedeni bolje kot lani, nekaj več 
kot 80 %. Prevladovali so slovenski gostje, Italijani in Srbi. V obmorskem Talasu Strunjan pa je bila 
zasedenost - kot lani - nekaj več kot 90-odstotna. Med počitnikarji je bilo največ domačih gostov in 
Italijanov, pa tudi Nemcev in Avstrijcev. 
 
Prvomajski prazniki  
 
V Krkinih termah na Dolenjskem in v Strunjanu so bili - poleg ponudbe vodnih, velnes, športnih in 
drugih počitniških doživetij - tradicionalno obogateni s pestrim animacijskim dogajanjem. 
Poskrbljeno je bilo za pester počitniški in družabni program; v Dolenjskih Toplicah je bilo 
tradicionalno kresovanje, drugje pohodi po bližnji okolici. 
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V Termah Dolenjske Toplice je bil med letošnjimi prvomajskimi prazniki podoben obisk kot lani, 
nekaj nad 70 % so bile zasedene sobe hotelov Balnea, Kristal in Vital. Največ je bilo slovenskih 
gostov, sledili so Italijani in gostje iz Srbije, pa tudi gostje iz Danske in Rusije.  
 
V Termah Šmarješke Toplice so bili v času prvomajskih praznikov hoteli zasedeni bolje kot lani, 
zasedene so bile namreč vse hotelske zmogljivosti. Polovica je bila slovenskih gostov, drugo 
polovico pa so sestavljali Italijani, Rusi in Nizozemci. 
 
Tudi v obmorskem počitniškem centru Talaso Strunjan so bile – tako kot lansko leto – prve dni v 
maju zasedene vse sobe. Med počitnikarji je bilo približno polovica domačih gostov, sledili so jim 
Italijani, nekaj pa je bilo tudi Nemcev in Avstrijcev ter gostov iz Rusije.  
 
Obet poletja … 
 
Rezervacijska služba Term Krka že od zgodnje pomladi sprejema rezervacije za poletne počitnice. 
Obeti so dobri – glede na trenutne podatke bo zasedenost v vseh treh zdraviliščih primerljiva z 
lansko, če bodo potrjene tudi vse napovedane skupine, pa bo bera letošnjega poletja še boljša. 
Opažamo, da je samih rezervacij več, vendar so bivanja krajša. Trenutno kaže, da bomo v 
najtoplejših mesecih tega leta v Termah gostili največ slovenskih, ruskih, italijanskih in Avstrijskih 
gostov.  
       
Več informacij: Andreja Zidarič, andreja.zidaric@terme-krka.si, Mob.: 041 717 421, www.terme-
krka.si 
 
 
THERMANA LAŠKO 
www.thermana.si  
 
V času velikonočnih in prvomajskih počitnic smo v hotelih Thermane Laško beležili povišano 
zasedenost v primerjavi z lansko realizacijo, predvsem v času velikonočnih praznikov. V tem 
obdobju so v strukturi gostov prevladovali italijanski, takoj za njimi pa slovenski, srbski, avstrijski in 
hrvaški gostje. Slovenski so ustvarili 25 % delež , tuji pa 85 % delež vseh nočitev v velikonočnem 
terminu. V tem terminu smo ustvarili ca. 20 % več nočitev kot med lanskimi velikonočnimi prazniki. 
Naše kapacitete so bile v terminu velikonočnega vikenda skoraj polno zasedene.  
V času prvomajskih počitnic so največ nočitev ustvarili slovenski gostje. V strukturi tujih so največji 
delež ustvarili italijanski, srbski, avstrijski in ruski gostje. Nočitve slovenskega trga so zajemale 35% 
delež, nočitve ustvarjene na tujih trgih pa 65% delež vseh nočitev tega termina. Tudi v tem obdobju 
smo beležili povečano zasedenost v primerjavi z lanskim letom in sicer v višini 17 %.  
 
V osrednji poletni sezoni pričakujemo povečano zasedenost v primerjavi z enakim obdobjem lani. 
Ker pa je pri nas navada, da se veliko nočitev rezervira in ustvari zadnji trenutek, težko podamo 
natančno napoved. 
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SAVA TURIZEM 
www.sava-hotel-resorts.com  
 
Turistična središča Sava Hotels & Resorts so tradicionalno dobro obiskana v počitniških in prazničnih 
terminih, tako tudi med prvomajskimi prazniki. Na vseh šestih destinacijah, t.j. Sava Hotelih Bled, 
Termah Ptuj, Termah 3000-Moravskih Toplicah, Termah Banovci, Zdravilišču Radenci in Termah 
Lendava so bile kapacitete v minulem podaljšanem koncu tedna večinoma zapolnjene. Končna 
zasedenost kapacitet je bila boljša kot lani, boljšo zasedenost v primerjavi z lani smo zabeležili tudi 
med velikonočnimi prazniki. Med prvomajskimi prazniki so v naših termalnih središčih prevladovali 
predvsem domači gostje, med njimi družine in aktivni počitnikarji.   
  
Odgovarjala Metka Erjavec Granov, direktorica prodaje v Sava Turizem 
 
 
DESTINACIJA ROGAŠKA SLATINA 
www.rogaska.si 
 
Obisk v času Velikonočnih praznikov je bil povečan za 5 % v primerjavi z letom 2013. Zasedenost 
kapacitet v omenjenem obdobju je znašala 65 %.   
Zasedenost v času prvomajskih praznikov pa je bila 80 % in ne odstopa od lanske zasedenosti.  
 
Največ je rusko govorečih gostov, v omenjenem obdobju smo zaznali povečano število italijanskih 
gostov. Razmerje domači tuji: domači 20 %, tuji 80 %. 
 
Napovedi za poletno turistično sezono so v okviru lanskega leta. 
 
 
TERME TOPOLŠICA 
www.terme-topolsica.si 
 
Letošnji obisk gostov za prvomajske počitnice ni bistveno odstopal glede na enako obdobje 
lanskega leta. Gostje so pretežno koristili 3- dnevne pakete, kar je tudi logično glede na proste 
dneve.  
V večini so prevladovali domači gostje; glede na to, da so bile tudi šolske počitnice, smo seveda 
pripravili zelo pester animacijski program, namenjen otrokom vseh starosti.  
 
Ocenjujemo, da bo, ne glede na gospodarske razmere, obisk gostov v osrednji poletni turistični 
sezoni ostal vsaj na lanskem nivoju. Točne ocene trenutno še nimamo. 
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TERME ZREČE 
www.terme-zrece.eu  
 
Tako za velikonočne kot tudi za prvomajske počitnice smo v Termah Zreče pripravili pestre 
programe.  
 
Zasedenost namestitvenih zmogljivosti v času velikonočnih in prvomajskih počitnic se je gibala sicer 
različno po dnevih, vendar na nivoju lanskega leta. Glede na trend rezervacij v zadnjem hipu je bilo 
pričakovano največ povpraševanja in rezervacij v zadnjih dnevih pred prostimi dnevi.  
V prazničnih dneh so v naših centrih bivale predvsem družine. V Termah Zreče so v obeh terminih 
največ nočitev ustvarili slovenski gostje, in sicer 65 % v velikonočnem in 85 % v prvomajskem. Od 
tujcev je bilo največ Italijanov, Avstrijcev, Nemcev in Srbov med velikonočnimi prazniki ter največ 
Avstrijcev, Nemcev, Hrvatov, Italijanov in Rusov med prvomajskimi počitnicami. V obeh terminih so 
gostje bivali v povprečju 3 dni. 
 
Trenutno se intenzivno pripravljamo na poletno sezono, ki je že tako rekoč pred vrati. Tako na Rogli 
kot tudi v Termah Zreče smo za letošnje poletje pripravili pestre programe za vse generacije.  Prav 
posebno pozornost smo tokrat namenili nepozabnim doživetjem na Zreškem Pohorju. 
 
Lep pozdrav, Tina Tinta Kovačič, Odnosi z javnostmi 
 
 

 
 
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@siol.net, internet: www.slovenia-terme.si  
Kontaktna oseba: Iztok Altbauer, direktor 
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