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Celje, april 2016 
 
Sporočilo za javnost! 

 
Obisk slovenskih naravnih zdravilišč v prvih treh mesecih 2016;  
pričakovana zasedenost med prvomajskimi prazniki 
 
V letošnjih prvih treh mesecih so bili obisk in ustvarjene prenočitve v slovenskih naravnih 
zdraviliščih nad pričakovanji. Predvsem v marcu smo pri tujih gostih (še posebej pri Italijanih), 
zabeležili res visoke rasti; te so povezane z letošnjo veliko nočjo, ki je bila letos nekoliko bolj 
zgodaj, že konec marca. Indeksi italijanskih gostov so res izjemni, tako smo v prvih treh mesecih 
zabeležili kar za 38 % več gostov in 35 % več prenočitev. Podatki nedvomno kažejo, da se je 
italijanski trg ne samo prebudil, temveč stopa na pota stare slave. Vendar so k dobrim skupnim 
rezultatom v prvih treh mesecih prispevali tudi gostje s Hrvaške (gostje + 26 %, nočitve + 20 %) 
ter gostje iz Nemčije (gostje + 7 %, nočitve + 12 %). Po zbranih informacijah dobro kaže tudi za 
cel mesec april, zato upravičeno pričakujemo, da bomo v času prvomajskih praznikov ponovno 
beležili odlične rezultate in polno zasedenost predvsem hotelskih kapacitet. Tradicionalno v tem 
času odpirajo svoja vrata tudi zunanja termalna kopališča in vodni doživljajski parki - njihov 
obisk pa je seveda odvisen predvsem od vremena.  
 
Sadovi, ki jih žanjemo v letošnjem letu, so nedvomno rezultat številnih uspešnih aktivnosti, ki 
smo jih izvedli tekom celotnega lanskega leta, izdatnega dodatnega oglaševanja Slovenske 
turistične organizacije ter ciljno usmerjene kampanje predvsem na področju socialnih medijev 
in internetnega oglaševanja, ki predstavlja čedalje močnejše orodje za doseganje pravih 
rezultatov. Ob dobri pomladanski beri pa upravičeno pričakujemo, da bo cela letošnja sezona 
zelo dobra, seveda če nas ne presenetijo kakšne neljubi dogodki.  
 
O pričakovanjih za prvomajske praznike v posameznih zdraviliščih smo zbrali izjave posameznih 
družb, ki jih najdete v nadaljevanju. 
 
 
 
TERME ČATEŽ 
(www.terme-catez.si)  
 
Z navdušenjem smo dočakali pomlad, toplejše sončne žarke, prve piknike in športne aktivnosti v 
naravi ... ter čas prvomajskih počitnic! Za letošnji praznični prvomajski podaljšani vikend imamo 
prostih le še nekaj prostih sob in apartmajev.  
 
V naslednjem tednu bomo gostili tako domače kot tudi tuje goste, predvsem iz Italije, Avstrije, 
Hrvaške, Srbije ter drugih bližnjih držav. Ob lepem vremenu pričakujemo tudi povečan obisk 
gostov s »potujočimi hišicami«, predvsem iz sosednje Italije. Prav tako bo v kampu povečan 
obisk nizozemskih gostov, ki začenjajo pomladno-poletno dopustniško sezono v mobilnih 
hišicah v najboljšem slovenskem kampu - Terme Čatež. 
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Kot je sedaj že tradicija, bomo ob odprtju poletne Termalne riviere  v Termah Čatež – 
predvidoma v petek, 22. 4. – vsem gostom omogočili BREZPLAČNO KOPANJE  na zunanjem 
kopališču. »Prvomajski teden« pa v Terme Čatež vabi tudi na idealen in aktiven  družinski oddih,  
obarvan z iskanjem zaklada, na obisku bodo kavboji in indijanci, čateški gusarji, … 
 
 
TERME DOBRNA 
(www.terme-dobrna.si) 
 
Trenutna zasedenost kapacitet v času prvomajskih praznikov je 60-odstotna. Glede na veliko 
povpraševanja in trende iz preteklih let, verjamemo, da se bo odstotek zasedenosti do konca 
meseca še povečal.  
Za prvomajske praznike v Termah Dobrna pripravljamo bogat program, saj odpiramo novo 
pivnico z zabavnim glasbenim dogajanjem za popestritev prvomajskih dni za hotelske in zunanje 
gost. V sodelovanju z Golica TV s 30. 4. 2016 pričenjamo s pestrim dogajanjem v Zdraviliškem 
domu. Prvi večer bo za dobro voljo in plesno glasbo poskrbel ansambel Divja kri, poskrbljeno bo 
za hrano in pijačo, manjkal ne bo niti kres. 1. maja 2016 pa smo za vse rock navdušence 
pripravili Zgodovino rocka z nastopom glasbene skupine Resonanca.   
 
 
TERME KRKA 
(www.terme-krka.si) 
 
V Termah Krka ponujamo v času prvomajskih počitnic aktivne in sproščujoče počitnice, ki jih 
popestrimo z zanimivo animacijo - prvomajskim kresom, prvomajsko budnico z godbo na pihala, 
pohodi s pikniki v naravi, tematskimi doživetji, zabavo za otroke …  
 
Zasedenost 
Po trenutnih podatkih bo med prvomajskimi počitnicami v hotelih Krkinih term v Dolenjskih in 
Šmarjeških Toplicah, Talasu Strunjan in na Otočcu počitnikovalo največ slovenskih gostov. 
Letošnja razporeditev prostih dni je glede na lani, ko sta praznike zaokrožala dva vikenda, 
nekoliko manj ugodna, kljub temu pa pričakujemo rezervacije za pomladni oddih še v dveh 
tednih, ki sta pred nami, in tudi v zadnjem hipu.   
 
V Termah Dolenjske Toplice bo zasedenost podobna lanskoletni. Največ je slovenskih gostov, 
med tujimi prevladujejo Italijani, ki so na programih oddiha in velnes razvajanja. Gostimo tudi 
goste iz sosednje Avstrije in Srbije. Veliko gostov si je za oddih izbralo prav hotel Balnea, ki se 
ponaša z uvrstitvijo med najboljše evropske velnes hotele, v dolenjske terme pa bo prišlo tudi 
več družin, saj Medo Tedo obeta veselo otroško zabavo.  
 
Tudi v Termah Šmarješke Toplice je med prvomajskimi gosti največ Slovencev. Po številu 
nočitev jim  sledijo Rusi in Italijani. Večina gostov si je za oddih izbrala aktivne počitnice z 
nordijsko hojo in plavanjem, nekateri med njimi pa so prvomajske praznične dni izkoristili za 
programe razstrupljanja in hujšanja ter oddih s preventivnimi zdravstvenimi pregledi.  
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V šmarjeških termah bo letos animacijo obogatil nastop folklorne skupine iz tujine (v okviru 
Festivala SloFolk) in plesni večer z živo glasbo, 1. 5. pa je na sporedu tradicionalna prvomajska 
budnica godbe na pihala. Gostom pripravljajo tudi razne izlete po okolici in pohode z 
degustacijami, športne in ustvarjalne delavnice in družabne igre za mlade in mlade po duši, 
spoznavanje travniškega cvetja in zelišč z zeliščarko, sprehode po prebujajočem se zdraviliškem 
parku, ... 
 
V Talasu Strunjan pričakujemo približno toliko gostov kot lani. Na najbolj zelenem koščku 
slovenske obale, kot mu radi rečemo, počitnikuje največ  slovenskih gostov, od tujcev pa 
predvsem Italijani, Avstrijci in Rusi, nekaj je tudi gostov iz Finske in Belgije.  
 
Letošnji prvomajski prazniki bodo v znamenju špargljev - organiziran bo špargljev pohod po 
slovenski Istri z dobrotami. Na raznih predavanjih pa bodo gostje izvedeli, zakaj so šparglji tako 
zdrava spomladanska priloga. V Strunjanu pripravljajo še zabavo s plesno glasbo, otroški klub, 
predavanje o hvaležnosti in (samo)spoštovanju, pa tudi istrsko tržnico (z oljčni oljem, vinom in 
marmeladami iz Strunjana) in sprostitvene in poživljajoče vaje ob morju. 
 
Tudi v dveh Krkinih hotelih na Otočcu pričakujemo približno toliko gostov, kot jih je bilo lani. 
Neokrnjena narava ob reki Krki z gradom Otočec, hotel Šport s cenovno ugodno ponudbo 
namestitve, novim bazenom in savnama ter pestro ponudbo športnih aktivnosti - pustolovski 
park, tenis, kolesarjenje in nordijska hoja, golf ... Vse to privlači tako slovenske kot tuje goste, 
predvsem Italijane in Nemce. Na Gradu otočec pa bomo prve majske dni gostili predvsem 
Avstrijce in Bolgare. 
 
 
THERMANA LAŠKO 
(www.thermana.si) 
 
V naši destinaciji smo zaznali povečano povpraševanje za čas prvomajskih praznikov. 
Rezervacije v tem terminu še vedno intenzivno potekajo, gostje pa se povečini zanimajo za 
nekajdnevni oddih, v povprečju za 3 dni. Na prvomajski oddih v Thermano bodo poleg domačih 
gostov povečini prišli Avstrijci in Italijani. V tem času bomo imeli tudi povečano število nočitev z 
naslova športnega turizma, saj bomo že v terminu prvomajskih praznikov gostili priprave na 
svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za invalide. Svetovno prvenstvo se bo v Laškem odvijalo 
od 3. do 8. maja, ko bodo Thermanine nastanitvene kapacitete 100-odstotno zasedene. 
 
 
SAVA TURIZEM 
(www.sava-hotels-resorts.com) 
 
V termalnih središčih Sava Turizma na Štajerskem in v Pomurju tradicionalno beležimo dobro 
zasedenost v času prvomajskih praznikov. Trenutno stanje rezervacij je primerljivo z lanskim, 
glede na kratkoročnost odločitev za oddih in počitnice pa pričakujemo rezervacije do tik pred 
prazničnim podaljšanim koncem tedna. Glede na motiv prihoda gostimo v spomladanskem času 
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največ gostov, ki iščejo aktivno sprostitev v bazenih – odpiramo zunanja kopališča s tobogani – 
in ob njih, saj okolica term ponuja številne možnosti aktivnega oddiha.  Vedno več je tudi 
takšnih gostov, ki želijo narediti »nekaj zase«, ti v večji meri koristijo široko ponudbo sprostitve 
in regeneracije v naših medico-wellness centrih ter druge spremljevalne programe, s katerimi 
spodbujamo zdrav življenjski slog. Novost med njimi je kulinarični program Jejmo bolje, v okviru 
katerega kuharski mojstri v Termah Ptuj in Zdravilišču Radenci  v sodelovanju z nutricionistko 
goste osveščajo o uravnoteženem prehranjevanju.  V času počitnic v vseh šestih destinacijah 
Sava Hotels & Resorts v hotelskih restavracijah pripravljamo prilagojene jedi za otroke – 
priljubljene jedi otrok in mladostnikov na bolj zdrav način.  Tradicionalno v času prvomajskih 
prevladujejo domači gostje in gostje iz germanskih trgov,  držav Vzhodne Evrope, Italije in 
Hrvaške. 
 
 
TERME OLIMIA 
(www.terme-olimia.com) 
 
Za prvomajske praznike pričakujemo, da bomo, tako kot lansko leto, tudi letos polno zasedli 
svoje hotelske kapacitete. Če primerjamo napoved na današnji dan v primerjavi s preteklim 
letom, imamo za prvomajski vikend kar za 43% več nočitev kot lansko leto tak čas.  
V veliki večini prevladujejo krajši 2-, 3- dnevni oddihi, nekateri pa se odločajo tudi za daljši 
oddih. 
Največja razlika s preteklim letom je na srbskem tržišču, saj prvomajski vikend sovpada s 
pravoslavno veliko nočjo in imamo iz tega naslova napovedanih kar štirikrat več nočitev iz Srbije 
kot lani, prav tako beležimo porast na germanskem trgu ter domačem trgu (kar za 39%). 
Poleg večinskega deleža domačih gostov in gostov iz Srbije ter germanskih trgov bodo 
prvomajske počitnice pri nas preživeli še gostje iz Italije ter iz Hrvaške. 
 
 
TERME TOPOLŠICA 
(www.terme-topolsica.si) 
 
Pri nas se pričakuje podobna zasedenost kot lani v tem času. Za te praznike kot po navadi 
prevladujejo domači gostje.  
 
 
 
 
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 
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