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Celje, februar 2016 
 
Sporočilo za javnost! 

 
 
Novosti 2016 v slovenskih naravnih zdraviliščih, investicijska vlaganja, privlačni 
programi in pričakovana zasedenost v času zimskih počitnic 
 
 
Leto 2016 se je v slovenskih naravnih zdraviliščih pričelo zelo obetavno, kar nam kažejo zbrani 
podatki za januar, kjer smo ponovno zabeležili dobro obiskanost in zasedenost, ki celo 
presegata pričakovanja. Indeks prihodov domačih in tujih gostov je bil 105,8, pri prenočitvah pa 
je skupni indeks 104,5. Dobra sezona se sicer še ne pozna po prvem mesecu v letu, vendar je 
dober začetek leta sigurno dobra spodbuda in dviguje pričakovanja tudi za uspešno leto 2016. 
Vsemu temu bodo nedvomno prispevala tudi številna vlaganja, predvsem v posodobitve 
obstoječih namestitvenih, zdravstvenih, sprostitvenih in bazenski kompleksov, zato smo v 
tokratnem sporočilu za javnost pripravili pregled najpomembnejših investicijskih vlaganj, v 
družbah pa so pripravili tudi informacije o pričakovani zasedenosti v počitniških tednih ter s 
kakšnimi programi bodo navduševali predvsem domače goste, s poudarkom na družinah z 
otroki. 
 
Podrobnejše informacije najdete v nadaljevanju. 
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TERME ČATEŽ 
(www.terme-catez.si)  
 
Investicijska vlaganja  
Glamurozno kampiranje je – gledano v svetovnem merilu – v velikem porastu. Temu trendu 
sledimo tudi v Termah Čatež, kjer nameravamo, po doživljajskih počitnicah v Indijanski vasi, 
Gusarskem zalivu in kavbojskem vozu, našim gostom letos, v sodelovanju z Adrio Mobil, 
ponuditi luksuzni oddih v t.i. mobilnih glamping šotorih. Gre za ekskluzivne mobilne in zložljive 
bivalne šotore Adria, različnih velikosti in zunanjih oblik, ki so prvenstveno namenjeni 
družinskim počitnicam.  
Naselje približno 25-tih do 30-tih luksuznih mobilnih šotorov naj bi bilo postavljeno do začetka 
glavne sezone. V šotorih bo integrirana kopalnica s toaletnim prostorom in tušem, z vključenim 
kuhinjsko-bivalnim delom, ločenim spalnim delom, možnostjo klimatske naprave, terase z 
nadstrešnico, ležalniki, vrtno garnituro … in zagotovljeno zasebnostjo. 
 
Dodatno so predvidene so tudi manjše investicije, kot so: 

- razširitev kampirnih prostorov (ureditev novih prostorov za mobilne hišice), posodobitev 
obstoječih apartmajev, priprava idejnega načrta in projektne dokumentacije za izgradnjo 
nove kamp recepcije, 

- razširitev parkirišča, 

- zamenjava stavbnega pohištva v Aquapark Hotelu Žusterna*** ter obnova sob v Hotelu 
Toplice**** in Hotelu Čatež***, 

- prenova bazenskega dela Hotela Terme. 
 
Predvidena skupna vrednost investicije je okoli 2 milijona evrov. 
 
Zimske počitnice 
 
Počitnice v termalnem raju so zakon! 
Februar je za številne, najbolj pa seveda za šolarje, najbolj priljubljen mesec prav zaradi zimskih 
počitnic. Kot je trend sedaj že nekaj let, beležimo vedno bolj kratkoročna povpraševanja, 
predvsem po krajših (nekajdnevnih) paketih. Februarski dnevi so bili / bodo obarvani praznično 
– pustno/ šegavo in romantično, saj so prav tako doma kot v bližnjih državah zimske šolske 
počitnice. Zato ocenjujemo, da bo - v kolikor pokrajina ne bo pobeljena – še več gostov 
zamenjalo smuči za zdravilno, sproščujočo in adrenalinsko termalno vodo ter drsalke.  Po 
izkušnjah tako pričakujemo rezervacijo počitnic v zadnjem hipu. 
Trenutno so naše kapacitete dobro zasedene in ocenjujemo, da bo tudi zaključek februarja 
prinesel rezultate, ki bodo skladni z našimi mesečnimi cilji. 
Terme Čatež so privlačna počitniška izbira za vse družinske člane in še posebej ob počitniških 
dneh. Zimska Termalna riviera je pravi naslov za ljubitelje bazenov in številnih vodnih atrakcij. 
Pod tri kupole vabijo bazeni, whirlpooli, slapovi, masažna ležišča ... Ko je počasnosti dovolj, 
sledi zabava med valovi ali na divji reki. Spustite se v vodno doživetje na toboganu skakalnica 
ali kamikaza. Ljubitelje hitrih spustov navdušuje tobogan z zaprto cevjo s svetlobnimi učinki, 
iskalce presenečenj pa drevo doživetij. Zagotavljajo morje doživetij prav za vsakogar! 
Izjemno privlačni so tudi počitniški paketi v Termah Čatež:  
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»Mini mini počitnice« v Čatežu: Prvi otrok do 12. leta in drugi otrok do 6. leta bivata 
brezplačno! 3 polpenzioni + 4 dni kopanja: že od 170,10 €/osebo. Družine se pogosto odločijo 
tudi za bivanje v prijetno opremljenih apartmajih***, kjer boste za dvo- in večdnevno 
namestitev odšteli od 76 €/dan (do 5 oseb). 
 
Počitnice med amorji in super junaki  
Tudi letošnje zimske počitnice v Termah Čatež bodo nepozabno zabavne. Poleg mini kluba in 
vodne aerobike bo v zimski Termalni rivieri ves dan poskrbljeno za številne pestre aktivnosti. 
Športni navdušenci boste lahko svoje veščine drsanja urili na čateškem drsališču, kjer bo ob vas 
piruete ustvarjal tudi čateški škrat Čatež. 
Za vse zaljubljene smo za prvi počitniški vikend (12. – 13.2.) pripravili veliko valentinovo 
tombolo, romantično poslikavo, športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice za najmlajše, Kupid pa 
bo goste osrečeval s sporočili sreče in ljubezni.  
Valentinov vikend bo 13. februarja s terapevtskimi nasveti začinil Denis Avdić v komediji: Moški 
so z Marsa, ženske z Venere. Nato pa se z najdražjo osebo lahko zavrtite na Valentinovem plesu 
v restavraciji Hotela Terme****. 
Zadnji počitniški vikend (26. – 27.2.) bo športno obarvan. Ta vikend bo pisan na kožo vsem, ki 
radi podirajo rekorde. Skozi aktivnosti bodo gostje zbirali točke, ob navijanju Batmana, 
Spidermana in Supermana. 
 
Počitniško tudi na obali  
V Aquaparku Žusterni bo s svojimi aktivnostmi in dogodivščinami med počitnicami otroke 
razveseljeval klovn Berni, medtem pa se odrasli lahko razvajajo v edinstvenih rimsko-irskih 
kopelih.  
 
 
TERME DOBRNA 
(www.terme-dobrna.si) 
 
Investicijska vlaganja 
Terme Dobrna v letu 2016 nadaljujemo investicijski cikel za dvig kakovosti storitev in širitev 
prodajnega programa. Tako načrtujemo investicije v nadaljnjo prenovo nastanitvenih in 
gostinskih kapacitet, nadaljnjo širitev Diagnostično rehabilitacijskega centra - Dobrna 
Medical  ter infrastrukturne investicije za ohranjanje kvalitete storitev.  
 
Zimske počitnice 
V Termah Dobrna prve letošnje počitnice že nestrpno pričakujemo. Pripravili smo bogate 
pakete z namestitvijo po ugodnih cenah in z do 2 otroka gratis. Veseli smo, da se trend visoke 
zasedenosti iz lanskega leta nadaljuje ter hkrati povečuje. V času zimskih počitnic tako 
pričakujemo 85-odstotno zasedenost med tednom in 100-odstosno zasedenost za vikend. 
Največji delež ustvarjajo domači gostje, sledijo jim gostje iz Srbije, Hrvaške, Avstrije in Italije.  
Pripravljen imamo bogat animacijski program za naše najmlajše obiskovalce. Udeležili se bodo 
lahko kreativnih delavnic, se preizkusili v družabnih igrah človek ne jezi se, otroški activity, igre 
brez meja… Da bo na bazenu še bolj zabavno, bodo poskrbeli naši animatorji, ki pripravljajo 
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zabavne vodne igre, večeri pa bodo namenjeni mini otroškemu kinu. Pestro dogajanje, zabavna 
animatorja in zanimive igre bodo poskrbeli, da šole ne bo nihče pogrešal. 
Pri pripravi animacijskega programa smo pomislili tudi na naše ostale goste. Vsak dan se bodo 
lahko v spremstvu animatorja podali na krajši ali daljši sprehod po okolici Dobrne, se razmigali 
na jutranji telovadbi ali vodni aerobiki, svojo srečo preizkusili na družabni večerni igri Tombola 
ter ob petkih in sobotah zaplesali ob živi plesni glasbi v Cafe & Restaurant May.  
 
 
TERME KRKA 
(www.terme-krka.si) 
 
Investicijska vlaganja 
Večjih investicij v letu 2016 ne načrtujemo, vseskozi pa bomo posodabljali našo ponudbo. 
Skrbeli bomo, da bodo prostori in oprema skrbno vzdrževani, dodajali bomo manjše novosti in 
programe - na vseh področjih, na katerih delujemo, v zdravstvu, gostinstvu, hotelirstvu, 
bazenski, športni in velneški ponudbi, in seveda na vseh destinacijah Term Krka – v Šmarjeških 
in Dolenjskih Toplicah, na Otočcu, v Strunjanu in v Novem mestu. 
 
Zimske počitnice 
Zasedenost 
V dveh počitniških tednih bo v hotelih Krkinih term počitnikovalo največ slovenskih gostov. Tako 
v Termah Dolenjske in Šmarješke Toplice kot v Talasu Strunjan beležimo večje število nočitev 
kot med lanskimi zimskimi počitnicami, na Otočcu je zasedenost na ravni lanskoletne. V 
Dolenjskih Toplicah si je veliko gostov za počitnikovanje izbralo Hotel Balnea, ki se ponaša z 
uvrstitvijo med najboljše evropske velnes hotele, in kjer imajo za družine namenjene tudi 
posebne povezane hotelske sobe.  
Ker trendi v zadnjih letih pričajo o rezervacijah v zadnjem hipu, pričakujemo v prihodnjih dneh 
še nekaj novih rezervacij.  
Gostje Krkinih term so v tem času tudi Italijani, Avstrijci, Srbi in Rusi, pa tudi Nizozemci in Hrvati, 
ki uživajo v velnes in aktivnih počitnicah ter na programih medicinskega velnesa – predvsem 
razstrupljanja in hujšanja v Termah Šmarješke Toplice.  
Pestra animacija 
Terme Krka ponujajo aktivne, sproščujoče, igrive počitnice. Odlična priložnost, da se okrepijo 
družinske vezi s prijetnimi doživetji, ki sproščajo in se za vedno vtisnejo v spomin. In so tako 
vedno znova razlog za smeh in ljubeč objem. Blagodejni termalni vrelci, savne, okusna zdrava 
kulinarika ter bogate možnosti za rekreacijo in družabne dogodivščine zagotavljajo nepozaben 
dopust.  
Med šolskimi počitnicami bivajo 1 otrok do dopolnjenega 14. leta in otroci do dopolnjenega 6. 
leta v sobi z dvema odraslima brezplačno. 
 
Za zdrava pljuča 
V klimatskem zdravilišču Talaso Strunjan je prijeten obmorski oddih dober za sprostitev ter za 
okrepitev zdravja, posebej če ima kdo v družini težave z dihali. Med šolskimi počitnicami se 
lahko namreč gostje udeležijo programa za bolnike z astmo, pogostimi bronhitisi in drugimi 
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težavami z dihali – dobro domišljen program s terapijo, izobraževanjem in vadbo lajša težave in 
omogoča polnejše in aktivnejše življenje.  
Aktivne počitnice za vsak žep 
Za tiste, ki imajo radi šport in aktivne počitnice, je kot nalašč dopust v hotelu Šport na Otočcu. 
V prenovljenih sobah ter novem termalnem bazenu in savnah si lahko nabirajo moči za športne 
podvige, kot so tenis, pohodi, skike, kolesarjenje, tek. Za nočitev s polpenzionom bodo 
počitniški gostje odšteli le 47,60 EUR, otroci pa bodo bivali brezplačno.  
 
In še … 
Terme Dolenjske Toplice: za otroke zabava z Medom Tedom ter sproščujoče kopeli in masaže 
za starše.  
Terme Šmarješke Toplice – za otroke in mlade po duši razne družabne igre in ustvarjalne 
delavnice, za odrasle odlična velneška ponudba centra Vitarium. 
Talaso Strunjan – v dopoldanskem ali popoldanskem času otroški klub pod vodstvom 
animatorke Stelle. Družabne igre, večer s čarodejem, poučno družabni večer z Malim Bujem za 
vse generacije, mini disko, ... 
 
 
THERMANA LAŠKO 
(www.thermana.si) 
 
Investicijska vlaganja 
V Thermani d.d. bomo v letu 2016 celovito prenovili sobe v petem nadstropju hotela Vrelec, saj 
obstoječe stanje ne zmore več zadovoljiti današnjih potreb in želja uporabnikov. Prenova bo 
potekala v skladu s standardi in normativi za kategorizirano hotelsko nastanitev s štirimi 
zvezdicami, s celovito funkcionalno in materialno preureditvijo sob ter z vsebino, ki je primerna 
za zdravstveno rehabilitacijske objekte. Oprema sob in sanitarnega dela bo sodobna, iz 
naravnih, okolju prijaznih in neškodljivih materialov, njena razporeditev pa bo ustrezala gibalno 
oviranim osebam. Obnovili bomo tudi sobe v drugem nadstropju hotela Zdraviliški dom, kjer 
bomo več sob, ki so namenjene hotelskemu bivanju, preuredili v sobe za potrebe gibalno 
oviranih oseb in za izvajanje rehabilitacijske zdravstvene nege, saj se povpraševanje po tej obliki 
nastanitve povečuje. V tem letu se bo izvedla tudi projektna dokumentacija za preureditev 
pritličja v hotelu Vrelec, kjer se nahajajo savne in wellness programi. Ta predel se bo v večji meri 
namenil potrebam programov medicinske rehabilitacije – hidroterapiji, savne in wellness 
programi pa bodo zastopani v manjši meri predvsem za hotelske goste. V hotelu Thermana Park 
Laško pa v letošnjem letu večjih investicij ne planiramo.  
 
Zimske počitnice 
Mesec februar bo za Thermano zelo obetaven, po trenutnem pregledu je hotel Thermana Park 
zaseden 81-odstotno, kar je že sedaj 2 % bolje kot lani, rezervacije pa še dnevno prihajajo. 
Enako je v času zimskih počitnic, kjer bomo skupno ustvarili okoli 4.700 nočitev. Tako kot vsako 
leto, smo tudi letos pripravili celodnevno animacijo, eno za hotelske in eno za zunanje otroke 
na dnevnih počitniških aktivnostih. V sklopu teh aktivnosti bodo potekale različne športne 
vadbe (joga in pilates za otroke, plavanje, vodne športne igre), kreativne in miselne delavnice 
(izdelava mask, eko delavnica, poslikave, iskanje zaklada) in lokalni izleti.  
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Kot novost bi v letošnjem letu želeli izpostaviti učenje nemškega jezika, ki bo potekalo vsak dan 
v sklopu zgoraj omenjenih aktivnosti.  
 
 
SAVA TURIZEM 
(www.sava-hotels-resorts.com) 
 
Investicijska vlaganja 
Sava Turizem je v okviru razpoložljivih lastnih virov v letu 2015 izvedla investicije v višini 6,1 
milijona evrov, kar je skladno z omejitvami, ki jih prinaša sporazum z bankami upnicami. Vse 
investicije je družba financirala iz tekoče ustvarjenega denarnega toka. Večje naložbe v 2015: 
novi inovativni produkti, vlaganja v izboljšanje energetske učinkovitosti, prenove namestitvenih 
kapacitet ter vlaganja v zdravstvo in medico-wellness. Hotelske kapacitete so prenovili v hotelih 
Radin v Radencih, v Grand Hotelu Toplice in Park na Bledu, del sob so prenovili v hotelih Livada 
Prestige in Ajda v Termah 3000-Moravskih Toplicah. Celovito so prenovili kopališče v hotelu 
Termal. Energetske sanacije hotelov so izvedli v Radencih, na Bledu in na Ptuju. Z učinkovitim 
iskanjem sinergij znotraj skupine in razvojem dejavnosti zdravstva in medico-wellnessa družba 
uspešno udejanja začrtano razvojno strategijo.  
Vezano na zagon novega investicijskega cikla se v letu 2016 izvajajo naslednja načrtovana 
investicijska vlaganja: prenova v skladu s trajnostnimi načeli in razširitev apartmajskega naselja 
v prekmurskem slogu Prekmurske vasi v Termah 3000-Moravske Toplice; prenova bazenskega 
kompleksa v hotelu Ajda, kjer bodo kopališki produkt popestrili z dodatno spremljevalno 
vsebino za krepitev zdravja in dobrega počutja ter prenova vodnega parka Terme 3000. V 
Zdravilišču Radenci se bodo lotili prenove restavracijskih prostorov. Na Bledu zaključujejo 
klimatizacijo preostalih sob v hotelu Park, ter prenavljajo gostinske obrate na blejski promenadi. 
  
Zimske počitnice  
V priljubljenih družinskih destinacijah, v Termah 3000-Moravskih Toplicah, Termah 
Banovci,  Termah Ptuj in v hotelu Savica na Bledu, so v času zimskih počitnic pripravili odlične 
ideje za družinski tim bilding, ki jih spremljajo zabavna in poučna doživetja v družbi pravljičnih 
junakov in v razigranih vodnih parkih s tobogani tudi pozimi. Spodbujajo gibanje najmlajših in 
aktivno počitnikovanje, zato so pripravili številne ideje za družinske izlete v okolici term ter 
posebej športno obarvano animacijo v Termah Ptuj, ker sodelujejo s športnimi asi. V Termah 
Banovci se lahko starši poleg atraktivne animacije z Detektivom Frančekom udeležijo delavnic 
za starše, ki jih vodita dr. Albert in Leonida Mrgole, v Termah 3000-Moravskih Toplicah pa so 
poskrbeli za družinsko vihtenje kuhalnice pod taktirko kuharskega mojstra Danila Čurmana. 
Povsod goste razvajajo z lokalnimi kulinaričnimi specialitetami in še posebej skrbijo za slastne in 
zdrave nasmehe, ki jih ustvarjajo z jedmi pod oznako »Slastno in zdravo».  
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TERME OLIMIA 
(www.terme-olimia.com) 
 
Investicijska vlaganja 
Terme Olimia in Terme Tuhelj poslujejo s strategijo začrtanega razvoja, predvsem pa s široko 
ponudbo svojih storitev in z vizijo razlikovanja ter prilagajanja tržnim razmeram, zagotavljajo 
pogoje za ustvarjanje novih poslovnih priložnosti. Zavedamo se, da so investicije in kakovost 
ključnega pomena za doseganje želenih poslovnih rezultatov. Še posebej je to pomembno v 
času gospodarske krize oziroma v času tako imenovanih tržnih turbulenc, kar se nam je 
pokazalo kot pravilno, saj smo kljub vsemu dosegli zelo dobre poslovne rezultate.    
Celostna prenova in dopolnitev Wellness hotela Sotelia****s  
Prestižni Wellness hotel Sotelia ****s  v letu 2016 praznuje deseto obletnico poslovanja. Hotel, 
za katerega smo prejeli med drugimi tudi Plečnikovo nagrado za arhitekturo, smo vključili v 
razvojne načrte. Glavni namen je celostna prenova, osvežitev in dopolnitev vsega potrebnega za 
dobro počutje gostov in zagotavljanje kakovosti.    
Predvidevamo, da bo vrednost investicije okrog 1 milijon eur. Dela bodo potekala fazno, od 
začetka marca do konca junija.   
 
Zimske počitnice 
Zimske počitnice v Termah Olimia bodo letos objete v barve. Kljub zimski sivini bo pri nas vse 
bolj pisano in živahno. Tematski animacijski programi se bodo izvajali pod temo:  
ZIMSKE POČITNICE KOT DRUŽINSKI TEAMBUILDING Z BARVAMI 
Sliši se nenavadno. Vas zanima? Zimske počitnice s pridihom svežine in drugačnosti, na barvit 
način, kjer bodo glavni ustvarjalci vaši otroci. Nadoknadite izgubljene trenutke in utrdite 
družinske odnose, hkrati pa si privoščite termalna wellness razvajanja, otrokom pa ustvarjalne 
in zabavne počitnice.  
 
Vijolična barva ponazarja notranjo usmerjenost in prinaša nova spoznanja. Naj bo simbolno 
povezana s termalnimi užitki Wellnessa Orhidelia. Užitki za telo in dušo. V zvočni jami ob soju 
barv boste svoje čute umirili in se prepustili meditaciji barv in zvoka. Čudovito poezijo Olimske 
sprostitve boste tako začutili  tudi na programih Selfnessa. Otroci pa bodo uživali v vodnih 
doživetjih z zabavnimi animatorji na bazenih Termalije. Za vse željne novih vodnih spoznanj pa 
priporočamo kopanje v Vodnem planetu Term Tuhelj.  
 
Morda pa vam primanjkuje rdeče? Potrebujete ravnovesje. Rdeča barva vam daje moč in 
pogum, kakršnega pogosto potrebujemo. Tako mi kot tudi naši otroci. V prijetnem ambientu 
hotela Sotelia bodo potekale zanimive ustvarjalnice z barvami. Barve bodo tiste, ki bodo 
pokazale otrokovo stopnjo zavedanja in spoznali boste njihovo sporočilnost. Lahko boste 
sodelovali tudi vi, ali pa bodo otroci v spremstvu animatorjev, medtem ko se boste prepustili 
spretnim rokam naših maserjev, ali pa uživali v ekskluzivnih programih savnanja, ko bodo 
brisače vihteli najboljši savna mojstri.  
 
Ker turkizna barva prinaša veselje v naša življenja, v času zimskih počitnic ne bomo zatirali 
svojih čustev. Za zabavo bo poskrbljeno. Najmlajši si bodo ogledali zabavne gledališke in 
lutkovne predstave ter rajali v otroškem mini disku. V klubu Žafran pa boste lahko preizkusili 
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svoje plesne sposobnosti, in se poveselili. V času zimskih počitnic v Termah Olimia boste imeli 
priložnost odkrivanja in spoznavanja kulturnih presežkov in zgodovinskih vrednost kozjanskega 
okolja. Otroci bodo navdušeni, saj bodo v čudoviti naravi lahko nahranili jelene, ali pa se 
posladkali s slastno Olimsko čokolado, morda jih bodo presenetile tudi Olimske čarovnice v 
svetu čarovniških vragolij. Odlične priložnosti spoznavanja zdravilnih zelišč Olimskih patrov in 
ogled ene izmed najstarejših lekarn. Pravo družinsko doživetje ob raziskovanju okolice. 
 
Zelena barva je nekaj posebnega. Pomirja, prinaša svežino na vaš obraz in odpira tiste poti 
samozavesti, ki vam dajejo blagor v odnosu z najbližjimi, torej s člani vaše družine. Zato ne 
odlašajte in si/jim privoščite nepozabne počitnice. Poslušajte svoje srce, osvobodite se vseh 
bremen preteklosti in v soju zlate barve pokažite, da vam družina pomeni moč.  Še posebej, če 
imate otroka, ki je mlajši od 12 let in boste v Termah Olimia uživali vsaj tri dni in noči, bivanja 
zanj v terminu od 12.2. do 28.2.2016 ne boste plačali. Zanj pa smo pripravili tudi darilo, ki naj 
zaenkrat ostane skrivnost. Biti član kluba Wellcard Term Olimia ni novost, a veliko gostov je 
odkrilo njegove prednosti. Kartico Wellcard koristijo gostje, ki želijo uživati in odkrivati 
prednosti termalnih ali kulinaričnih užitkov v Termah Olimia in Termah Tuhelj. S kartico zbirate 
točke, katere se pretvorijo v denar, in ga lahko uporabite kot plačilno sredstvo. Ekskluzivne 
ponudbe za vse imetnike Wellcarda Term Olimia pa so tiste, ki prinašajo prihranke, prvi 
spoznajo novitete, prejemajo različne nasvete, hkrati pa imajo posebne ugodnosti pri turističnih 
ponudnikih v okolici. Preden se odpravite za zimske počitnice v Terme Olimia, naročite svojo 
kartico.  
 
Skozi rumeno in oranžno boste svoje zavedanje dvignili na višji nivo in spoznali neskončnost 
bele. V Termah Olimia je mavrica barv zajeta prav v vsak detajl. Vitalna hrana, označena s 
simbolom jabolka, ponazarja zavedanje o pomembnosti zdravega prehranjevanja. Tudi zdrava 
hrana je barvita. Bogat vitalni zajtrk vam bo zagotovil energijo za odkrivanje lepot Olimske 
pravljice, domača večerja z velikim izborom kozjanski specialitet, otroškim kotičkom in s show 
cookingom bo gotovo navdušila celo družino. Lahko pa koristite posebno ugodnost, saj vam v 
času vaših počitnic  podarjamo bon v vrednosti 10 eur za zamenjavo penzionske večerje v 
Gostišču Lipa, v restavraciji Gratiola, v Dvorcu Mihanović ali po vaši izbiri pri Olimskih 
ponudnikih. 
 
Ob slovesu počitnic boste spoznali, da modra barva prinaša nova spoznanja v vaše življenja, 
prinaša mir in simbiozo s samim seboj. Poleg lepih spominov boste le to odnesli tudi s seboj. 
Bodite umetniki svojega življenja. Termalni užitki povezani z ustvarjalnostjo so formula za 
barvite zimske počitnice v Termah Olimia. Naj vas navdihujejo in povezujejo. 
 
Glede zasedenosti v času od 13. februarja do konca meseca lahko pojasnimo, da imamo 
trenutno prvi teden počitnic večjo zasedenost kot drugi teden, kar je nekako logično in 
pričakovano zaradi same lokacije. Hotelske namestitve pa so oba vikenda skoraj že polno 
zasedene.  
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TERME ZREČE 
(www.unitur.eu)  
 
Investicijska vlaganja 
V letu 2016 ne načrtujemo novosti, ki bi bile povezane z investicijsko dejavnostjo. V prihodnjih 
mesecih si bomo še naprej prizadevali nadgrajevati vsebino naših temeljnih in nišnih  
produktov ter še naprej dvigovati njihovo kakovost. Še posebno pozornost bomo namenili 
vsebini in kvaliteti zdravstvenih storitev, pri čemur se bomo oprli na štiri izjemne zdravilne 
faktorje, visoko usposobljeno strokovno ekipo, dolgoletne izkušnje in reference zadovoljnih 
uporabnikov, sodobne pristope in individualno obravnavo. K temu bomo dodali še empirično 
spremljanje učinkov zdravljenja in rehabilitacije, s čimer bomo zagotovili še hitrejše okrevanje in 
vključevanje v vsakdanje življenje. 
 
Zimske počitnice 
Obeti pred zimskimi počitnicami so dobri. Trenutna zasedenost kaže, da so namestitvene 
kapacitete v prvem tednu počitnic na Rogli skoraj v celoti zasedene, medtem ko je nekaj prostih 
mest na voljo še v Termah Zreče. V drugem tednu počitnic se zasedenost na Rogli giblje okoli 95 
% in v Termah Zreče okoli 80 % (različno po posameznih dnevih).  
Po pričakovanjih bodo v času slovenskih zimskih počitnic največ nočitev ustvarili domači gostje. 
Gostje bodo na Rogli ali v Termah Zreče preživeli v povprečju 5 dni oz. 4 noči. Glede na 
povpraševanje in trend rezervacij v zadnjem hipu, smo prepričani, da bo odstotek zasedenosti 
še nekoliko višji. 
Na Rogli in v Termah Zreče smo za slovenske šolske počitnice pripravili programe, namenjene 
družinam. Tako za tiste, ki smučajo kot tudi za tiste, ki svoj prosti čas raje namenijo  
razvajanju v toplih termalnih vrelcih ter seveda za tiste, ki želijo zimske športne užitke 
kombinirati z bogato termalno in wellness ponudbo.  
Edinstvena kombinacija Term Zreče s smučiščem Rogla omogoča, da v Termah Zreče zimske 
počitnice preživljajo, poleg družin s šoloobveznimi otroci, ki jim je blizu sproščanje v  
termalnih bazenih, tudi tiste družine, ki izberejo kombinacijo med smučanjem in termami ali pa 
družine, kjer nekateri člani smučajo, drugi pa ne. 
V zimskih počitnicah pričakujemo tudi povečan obisk dnevnih smučarjev na Rogli in 
obiskovalcev  termalnih bazenov Term Zreče. S posebno ponudbo »S smučin v termalne 
bazene« omogočamo smučarjem, ob predložitvi dnevne (tekoči dan), večdnevne in sezonske 
smučarske vozovnice za Roglo, kar 30 % ugodnejši vstop v termalne bazene in Savna vas v 
Termah Zreče.   
 
 
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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