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Sporočilo za javnost! 
 
Celje, 23. april 2014  
 
V SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČIH SLABO VREME NI POKVARILO OBISKA ZA VELIKO NOČ. 
ŠE VEČ GOSTOV PRIČAKUJEMO ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE. 
 
Za letošnje velikonočne in prvomajske praznike smo v slovenskih naravnih zdraviliščih pripravili 
bogate in pestre programe. Z njimi smo navdušili goste v času velikonočnih praznikov, ko je bilo 
največ gostov iz  Slovenije, Hrvaške, Italije, germanskih dežel in Srbije.  
V teh dneh potekajo še zadnje priprave za pričetek sezone zunanjih termalnih kopališč in vodnih 
parkov, ki bodo goste pričakali v času prihajajočih prvomajskih praznikov. Prav ob bazenih 
pričakujemo živahen vrvež mladine in tudi družin z otroki, ki bodo prvomajske praznike izkoristili za  
obisk term. Pričakujemo največ domačih gostov, med tujimi pa bodo v nekaterih termalnih središčih 
v večjem številu prišli gostje iz Rusije, ki prav v tem času pričenjajo tradicionalne spomladanske 
počitnice, pa tudi gostje iz Avstrije, Italije in Hrvaške.  
Ob tem želimo poudariti, da tudi letos pričakujemo še nekaj kratkoročnih odločitev za krajše 
počitnikovanje, kar je postalo že stalna praksa. Pričakujemo pa tudi dobro zasedenost, ki bo v 
nastanitvenih objektih med 70 in 90 %.  
 
Odzive iz posameznih zdravilišč najdete v nadaljevanju. 
 

TERME ČATEŽ 

www.terme-catez.si  
 
Za prihajajoče velikonočne in prvomajske praznike v Termah Čatež (na lokaciji Čateža, Mokric, v 
naših dveh koprskih hotelih ter v Marini Portorož) pričakujemo domače, predvsem pa  tuje goste, iz 
Hrvaške, Italije, Srbije ter drugih bližnjih držav.  

Počitnice v Termah Čatež so vedno polne doživetij  

Gostje se povprečno odločajo za 2 do 4 dnevno bivanje. V času prvomajskih praznikov smo pripravili 
posebno ponudbo - MINI MINI POČITNICE v Čatežu, s posebnimi popusti za družine, kjer prvi otrok 
do 12. leta in drugi do 6. leta bivata brezplačno. Privlačen je tudi NAJIN PAKET 1 = 2 (2 polpenziona 
– 3 dni kopanja) v Čatežu (Hotel Toplice že od 188 € za dva oz. v Kopru (Aquapark hotel Žusterna) že 
od 176 € za dva.  
V privlačnem Gusarskem zalivu z 20 plavajočimi hišicami lahko gostje doživijo pomlad 
avanturistično . Tudi v letošnjem letu se, prav tako z aprilom, pričenja prava pustolovščina Divjega 
Zahoda. V kampu Indijanci že postavljajo šotore, kavbojci pa so  v njihovo neposredno bližino, v 
senco dreves in blizu parka za lokostrelstvo, že pripeljali KAVBOJSKI VOZ.   
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Indijanska vas,  Divji zahod, Gusarski zaliv in lanska 'orientalska' pridobitev - Jurta so oddaljeni le 
nekaj minut hoda od poletne Termalne riviere. Bivanje v pustolovskih namestitvenih kapacitetah je 
vedno nepozabno doživetje za vse – od najmlajših do najstarejših.  
 
Med prazničnimi obiskovalci Term Čatež pričakujemo tudi veliko enodnevnih kopalcev. Letos bomo 
na prvi kopalni dan poletne Termalne riviere  - 25.4. - presenetili obiskovalce z brezplačnim 
kopanjem v zunanjih bazenih. Zopet se bo razlegal vrišč in krik ter vodna zabava na več kot 10.000 
m2 termalnih vodnih površin. Malčki se bodo lahko razposajeno zabavali na gusarskem otoku, malo 
večji na trojčku toboganov in vodnih drčah. Pravi raj je tudi uživanje na 450-metrski počasni reki, po 
kateri se vozite na velikih obročih. Svoj bazen  bodo našli tudi ljubitelji plavanja na dolge proge. 
Poleg plavanja in vodnih vragolij kopalce pričakuje še zabaviščni park z bungee trampolini in  
adrenalinskim 10-metrskim prostim padom z gusarskega stolpa. Najbolj pogumni bodo zagotovo 
preizkusili atraktivni tobogan, black hole bumerang in uživali v hitrostni preizkušnji   Termalne 
formule.  
Poskrbeli smo tudi za živahen praznični utrip: poleg mini kluba in vodne aerobike bo na Termalni 
rivieri ves dan poskrbljeno za številne pestre športne aktivnosti in ustvarjalne delavnice. 
 
Aquapark Žusterna - največji vodni park na slovenski obali 
Aquapark Hotel Žusterna ponuja gostom številne vodne užitke v največjem vodnem parku na 
slovenski obali. V zunanjih  in notranjih bazenih z ogrevano morsko in sladko vodo, se bodo 
najmlajši  zabavali tudi v otroškem klubu z legendarnim klovnom Bernijem, saj se v njegovi družbi 
nikoli  ni dolgčas.  
 
Mokrice v znamenju golfa in porok 
Na slikovitih in razgibanih Mokricah bodo prihajajoči prvomajski dnevi idealni za igro golfa. Maj pa 
je na Mokricah tudi v znamenju porok, ki po legendi trajajo večno.  
 
Nevenka Petan, Služba za odnose z javnostmi 
 
 
TERME KRKA 
www.terme-krka.si  
 
Velikonočni in prvomajski prazniki v Krkinih termah na Dolenjskem in v Strunjanu bodo poleg 
ponudbe vodnih, velnes, športnih in drugih počitniških doživetij tradicionalno obogateni s pestrim 
animacijskim dogajanjem. 
 
Za veliko noč se bodo gostje odpravili na velikonočne sprehode in pohode, za najmlajše so pripravili 
ustvarjalne delavnice barvanja pirhov in iskanja velikonočnih jajčkov, ponekod se bodo učili 
kuharskih veščin na kuharskih delavnicah, in seveda na praznično jutro bo vse razveselil okusni in 
bogat velikonočni zajtrk. Tudi med prvomajskimi prazniki bo poskrbljeno za pester počitniški in 
družabni program; v Dolenjskih Toplicah bo tradicionalno kresovanje, drugje pohodi po bližnji 
okolici. 
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V Termah Dolenjske Toplice pričakujejo za letošnje praznike podoben obisk kot lani, nekaj nad 70 % 
so zasedene hotelske zmogljivosti. Največ je slovenskih gostov, sledijo Italijani in gostje iz Srbije. Za 
prvomajske praznike so pričakovanja podobna, že omenjeno strukturo gostov pa bodo dopolnili še  
gostje iz Danske in Rusije.  
 
V Termah Šmarješke Toplice so za veliko noč zasedeni bolje kot lani, nekaj več kot 80 %. 
Prevladujejo slovenski gostje, Italijani in Srbi. Tudi za prvi maj so napovedi podobne; med gosti bo 
največ Italijanov, Slovencev, Rusov in Nizozemcev. 
 
V obmorskem centru Talaso Strunjan načrtujejo za veliko noč in prvi maj podobno dobro 
zasedenost kot lani, nekaj več kot 90-odstotno. Med počitnikarji je največ domačih gostov, sledijo 
Italijani, Nemci in Avstrijci, za prvomajske praznike pa še gostje iz Rusije. Za kulinarično obogatitev 
bodo v tem času poskrbeli prvomajski špargljevi prazniki v Strunjanu, kjer so poleg okusnih 
kulinaričnih dobrot pripravili tudi špargljev pohod po Slovenski Istri, družinski pohod s špargljevimi 
dobrotami in istrsko tržnico.  
 
V aprilu so v Krkinih termah v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah pripravili še dodatne ugodnosti; od 
velnes daril do brezplačnega prevoza v terme (za oddih med tednom). Med prvomajskimi šolskimi 
počitnicami pa biva 1 otrok do dopolnjenega 6. leta in 1 otrok do dopolnjenega 14. leta starosti v 
sobi z dvema odraslima brezplačno.  
 
Več informacij: Terme Krka, d. o. o., Novo mesto  
Andreja Zidarič, andreja.zidaric@terme-krka.si,  041 717 421 
 
 
THERMANA LAŠKO 
www.thermana.si  
 
V času velikonočnih praznikov pričakujemo višjo zasedenost za približno 13 % v primerjavi z lansko 
realizacijo. V strukturi gostov bodo prevladovali italijanski gostje, takoj za njimi pa slovenski, srbski, 
avstrijski in hrvaški. Po napovedi bodo v tem terminu slovenski gostje ustvarili 25 % delež , tuji pa 85 
% delež vseh nočitev v velikonočnem terminu.  
 
V času prvomajskih počitnic bodo največ nočitev ustvarili slovenski gostje. V strukturi tujih bodo 
največji delež ustvarili italijanski, avstrijski srbski in ruski gostje. Nočitve slovenskega trga bodo 
zajemale 45 % delež, nočitve ustvarjene na tujih trgih pa 55 % delež vseh nočitev tega termina. Tudi 
v tem obdobju pričakujemo povečano zasedenost v primerjavi z lanskim letom. Zasedenost na 
današnji dan je 62 %, do počitnic pa pričakujemo absolutno večjo zasedenost. 
 
Tako v velikonočnih kot v prvomajskih počitnicah bo potekala bogata animacija, ki se bo odvijala na 
hotelskem nivoju in v Termalnem Centru in bo primerna za vse starosti. 
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SAVA TURIZEM 
www.sava-hotel-resorts.com  
 
V času velikonočnih praznikov v termalnih središčih Sava Hotels & Resorts (Terme 3000 – Moravske 
Toplice, Terme Banovci, Zdravilišče Radenci, Terme Lendava in Terme Ptuj) beležimo boljšo 
zasedenost kot v času velikonočnih praznikov lani. Prevladujejo gostje z germanskih trgov in iz 
Češke ter domači gostje. 
 
Naša središča so tradicionalno dobro obiskana tudi med prvomajskimi prazniki. Predvsem tam, kjer 
s ponudbo in raznovrstnimi turističnimi produkti nagovarjamo družine, ki v tem času prevladujejo. 
Pričakujemo tudi povečan obisk dnevnih kopalcev, saj v tem času odpiramo tudi zunanje dele 
vodnih parkov. Glede na trenutne rezervacije in povpraševanja pričakujemo, da bo končna 
zasedenost boljša kot lani. Med prvomajskimi prazniki je okoli polovica domačih gostov.  
 
 
TERME OLIMIA 
www.terme-olimia.com 
 
V Termah Olimia smo zadovoljni s trenutnim stanjem rezervacij tako za veliko noč kot za prvi maj. 
Oba počitniška termina sta blizu skupaj, kar ima zagotovo nekoliko vpliva na stanje zasedenosti. 
Tako se gosti odločajo za en krajši oddih, namesto za dva. V času velike noči sicer beležimo manjši 
upad, medtem ko je v času prvomajskih praznikov  trenutno cca 20 % več nočitev, glede na leto 
2013. Opažamo, da se gosti za rezervacije odločajo v zadnjem  hipu, kar pomeni, da ponudbo sproti 
prilagajamo in jo na ta način naredimo še privlačnejšo gostom.  
 
V program animacije vključujemo tradicionalne vsebine (barvanje pirhov, postavljanje mlaja, 
kresovanje, budnica za 1. maj), ki jih konstantno  dopolnjujemo z novimi, predvsem s področja 
selfnessa. Prepričani smo, da se bo število gostov v obeh terminih še povečalo. 
 
Trenutno ugotavljamo, da je v  velikonočnem času več domačih gostov, medtem ko se gosti iz 
Avstrije, Hrvaške in Italije bolj odločajo za prvomajski oddih. Tako pričakujemo cca 35 % domačih in 
65 % tujih gostov predvsem iz sosednjih držav. 
 
 
TERME ZREČE 
www.terme-zrece.eu  
 
Trenutna zasedenost namestitvenih zmogljivosti je približno na nivoju lanskega leta. Na voljo so še 
prosta mesta. Glede na trenutno povpraševanje in trend rezervacij v zadnjem hipu pričakujemo, 
predvsem za prvomajske počitnice, še kar nekaj rezervacij. Prav tako se nadejamo lepega vremena, 
saj vremenske napovedi igrajo vedno pomembnejšo vlogo pri poznih rezervacijah. 
 
V prazničnih dneh bodo v naših centrih bivale predvsem družine. V Termah Zreče bodo v obeh 
terminih največ nočitev ustvarili slovenski gostje, in sicer 65 % v velikonočnem in 85 % v 
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prvomajskem. Od tujcev pričakujemo največ Italijanov, Avstrijcev, Nemcev in Srbov med 
velikonočnimi prazniki ter največ Avstrijcev, Nemcev, Hrvatov, Italijanov in Rusov med prvomajskimi 
počitnicami. V obeh terminih bodo gostje bivali v povprečju 3 dni. 
 
V času velikonočnih in prvomajskih praznikov pripravljamo pester program animacije tako za otroke 
kot tudi za odrasle. Program bo seveda vključeval tudi tradicionalne elemente, kot so blagoslov 
velikonočnih jedi, tradicionalni velikonočni zajtrk, iskanje zajčkovega velikonočnega zaklada v času 
velikonočnih praznikov ter kurjenje kresa, prvomajski pohod, prvomajska budnica godbe na pihala 
in še marsikaj v času majskih praznikov. 
 
 
 
 
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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