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Celje, 22. december 2015 
 
Sporočilo za javnost, za takojšnjo objavo! 
 
V SLOVENSKIH NARAVNIH ZDRAVILIŠČIH Z VELIKIM OPTIMIZMOM PRIČAKUJEMO ŠE ZADNJE 
PRAZNIKE V LETU 2015 
 
Po do sedaj zbranih podatkih v 14 slovenskih naravnih zdraviliščih pričakujemo zelo dobro 
zasedenost v božično-novoletnih praznikih. Nekatere namestitvene kapacitete so že sedaj polno 
zasedene in v večini primerov bodo rezultati v tem času boljši kot v lanskem letu. Kot je sedaj že 
običaj, pričakujemo povpraševanja tudi še v zadnjem trenutku, zato se bodo gostje morali kar 
malce potruditi, da najdejo še ustrezno namestitev. Kreativnost v programih, ki so jih pripravili v 
animacijskih in prodajnih službah, se je ponovno pokazala za pravo naložbo, saj so gostje v 
današnjem času čedalje bolj zahtevni, iznajdljivi in polni pričakovanj, odzivi pa kažejo, da smo na 
praznične pladnje postavili tako pestro izbiro programov in vsebin, da se jim gostje enostavno 
niso mogli upreti. V mnogih družbah pa so poskrbeli še za dodatne vsebine, tako se bo recimo v 
času božičnih praznikov mogoče udeležiti tudi polnočnice v kateri od bližnjih cerkva, tako da 
bodo lahko gostje v slovenskih naravnih zdraviliščih božič preživeli tudi na tradicionalen način. 
 
V času božičnih praznikov bodo sicer prevladovali domači gostje, ki jih pričakujemo več kot 50 
odstotkov, že tradicionalno pa bodo med gosti tudi obiskovalci iz Italije, Avstrije, Nemčije, 
Hrvaške, Srbije in Rusije. Prav gostom iz pravoslavnih držav pa so namenjeni programi v prvi 
polovici januarja prihodnjega leta, saj so njihovi prazniki zamaknjeni za dva tedna. 
 
Krajši prispevki o pestrih vsebinah in programih ter novostih iz posameznih zdravilišč so v 
nadaljevanju. 
 
Za več informacij pa smo (skoraj) vedno dosegljivi za vas  
 
 
TERME ČATEŽ 
(www.terme-catez.si)  
 
V času božično-novoletnih praznikov v Termah Čatež pričakujemo dobro zasedenost naših 
kapacitet, ki se nahajajo tako v Čatežu, na Mokricah kot tudi na slovenski obali (Koper in 
Portorož). Trenutno je prostih še nekaj sob in apartmajev, medtem ko so kapacitete skoraj 
praktično polno zasedene na prehodu starega leta v novo. Kot je trend sedaj že nekaj let, 
beležimo vedno bolj kratkoročna povpraševanja in rezervacije v zadnjem hipu. Največ 
povpraševanja je po krajših (nekajdnevnih) paketih. Utrip najdaljše noči bodo v Termah Čatež 
preživeli predvsem gostje iz Italije, Hrvaške, Srbije, Slovenije …, tako pari kot družine. 
Goste privabljajo bazeni z različnimi temperaturami vode ter atraktivnostmi, kjer lahko 
obiskovalci 365 dni v letu ujamejo svoj val na progi za deskanje, neustrašni junaki se spustijo po 
toboganu skakalnica ali kamikaza, najmlajši pa se prepustijo sanjskemu svetu piratov na 
gusarski ladji ob gorečem mestu ter odkrivajo skriti zaklad. V prazničnih dneh je tudi obisk 
Savna parka z osmimi različnimi savnami še posebej privlačen. Za prijetno sprostitev poskrbimo 
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v wellness centrih, kjer se gosti lahko odločijo za nego celega telesa in obraza, terapijo z vročimi 
kamni ali za izredno priljubljene aroma masaže. 
Poleg gostov v apartmajih bomo tudi letošnje božično-novoletne dneve gostili številne 
kampiste, ki bodo prišli z avtodomi in v prazničnem vzdušju preživeli decembrske praznike.  
Sicer pa se novoletni prazniki v Termah Čatež ne končajo s prvim delovnim dnem naslednjega 
leta (tj. 02.01.), pač pa sredi januarja. Do takrat namreč gostimo najprej hrvaške, nato srbske 
goste, ki namesto smučanja ali pa kot »postajo« na poti v ali iz smučarske destinacije uživajo 
tudi v toplih termalnih bazenih zimske Termalne riviere. 
 
Cene namestitve za božične dvodnevne počitnice se gibljejo od 92 € na osebo v dvoposteljni 
sobi oz. od 142 € na osebo za dvodnevni silvestrski paket, z vključenim polpenzionom, 
božičnim/novoletnim zajtrkom, svečano božično/silvestrsko večerjo ob glasbi, kopanjem ter 
bogatim animacijskim programom. 
V najdaljši noči v letu bodo gostje Hotela Toplice med drugim lahko uživali v številnih 
kulinaričnih dobrotah. Za predjed bomo postregli s kraško šunko z melono, oljkami in zbrinskim 
sirom, lososovo terino s kaviarjem, sušijem, tatarjem potočne zlatovščice s koromačevo peno in 
brusničnim pirejem…, nadaljevali z gobovo juho in consomme juho z rezanci. Za glavno jed 
bodo gostje izbirali med filejem svinjske ribice v lešnikovem ovoju s čokoladnim crembrulejem, 
telečjim medaljonom s sotiranimi jurčki in zapečeno pregreto smetano, orado na blitvinem 
pestu z limetinim sokom… Sledile bodo izbrane sladice, kot so limonina strjenka, izbor 
silvestrskih minjončkov, sadne košarice, sladoledni butik s toplimi prelivi in seveda novoletna 
torta. 
  
Praznični utrip na drsališču 

Z decembrom so oz. bodo tudi v Terme Čatež prispeli »decembrski možje«, skupaj z zvrhanimi 
koši prav posebne praznične animacije. Ta bo zagotovo navduševala na drsališču, kjer se je 
vroče zimsko veselje pričelo že s prvim decembrskim vikendom, ko sta se na  600 kvadratnih 
metrov veliki in nadkriti  drsalni površini v piruetah preizkusila škrat Čatež in Talking Tom. Oba 
bosta najmlajše razveseljevala od 24.12. do 27.12. in od 31.12. do 3.1.2016. Pripravili pa smo 
tudi posebno animacijo na drsališču in po hotelih (okraševanje novoletne jelke, božične 
ustvarjalne delavnice, nočno kopanje, božični DJ party, večer coctailov, …). Letos bosta goste v 
Hotelu Čatež zabavala Alenka Gotar in Anže Šuštar, zabave in slavnostne večerje bodo tudi v 
drugih naših hotelih. Tudi za goste največjega slovenskega kampa smo pripravili več možnosti 
preživljanja najdaljše noči – silvestrovanje v restavraciji, v Pub Cabana Cafe ali v družbi najbližjih 
v prijetnih apartmajih. 
Še pred Božičem bodo na svoj račun prišli tudi glasbeni sladokusci, saj bo december v Termah 
Čatež zelo glasbeno obarvan. Dvajsetega decembra bodo po Čatežu odmevali zvoki Pihalne 
godbe Kapele z gostom Vladom Kreslinom. Na dan državnosti pa boste izvedeli, ali smo Slovenci 
res literarni narod. V komediji Slovenska literatura od A do Ž se bo Lado Bizovičar lotil edine 
teme, na katero se spozna še manj kot na glasbo – književnosti!  
 
Odlične ideje za decembrska obdarovanja 

V predbožični akciji TERM ČATEŽ je ob nakupu (najmanj) 10 vstopnic cena vstopnice za 
celodnevno kopanje v letu 2015 v zimski ali poletni Termalni rivieri le 9,10 eur.   
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Za vse »decembrske« slavljence, do vključno 14. leta, je v prazničnem mesecu vstop v Termalno 
riviero BREZPLAČEN. Velja za otroke do vključno 14. leta, rojene decembra, ob spremstvu 
odrasle osebe, ki plača redno ceno vstopnice. Akcijske ponudbe veljajo samo od 1.12. do 
23.12.2015 ! 
 
NOVO! Čarobno potovanje po mestu trdnjav in gradov 

Praznični čas je idealen za potovanje po zgodovini. Vabljeni na nenavadno in očarljivo 
popotovanje po mestu trdnjav in gradov – Mali grad, ki se nahaja le lučaj od zimske Termalne 
riviere. V njem so tri ulice, kjer se nahajajo arhitekturno raznovrstni gradovi ter trdnjave iz 
različnih zgodovinskih obdobij in dežel. Makete se od izvirnikov razlikujejo le po velikosti. 
Mojstri so vanje vložili veliko truda in skrbnega dela ter z osupljivo natančnostjo poustvarili 
najmanjše arhitekturne, okrasne in pokrajinske podrobnosti.  Poskrbeli smo tudi za ljubitelje 
srednjeveškega orožja. Ti bodo imeli možnost spoznati redke in malo poznane vrste orožja 
junaških vitezov ter se celo dotakniti njihovih natančnih replik. 
Posebej čaroben je nočni čas, saj so takrat gradovi z različnimi  osvetlitvami  zares osupljivi. 
Prepričani smo, da nihče ne bo ostal ravnodušen. 
 
 
TERME DOBRNA 
(www.terme-dobrna.si) 
 
Zasedenost v času božičnih in novoletnih praznikov bo v Termah Dobrna velika. Glede na 
prejšnja leta je rast nočitev v decembru narasla za malo več kot 10 odstotkov. Tako letos v 
zadnjem mesec v letu beležimo skupaj približno 80-odstotno zasedenost naših hotelov. 
 
V času Božiča bo zasedenost hotelov skoraj 90 odstotkov, veliko bo slovenskih gostov (cca. 28 
%), med tujimi gosti bo največ Nemcev (cca. 35 %). V novoletnih praznikih je trenutna 
zasedenost hotelov malo čez 90 odstotkov, prevladovali bodo tuji gostje, največ jih bo iz 
Nemčije (cca. 41 %), sledijo gostje iz Avstrije (cca 17 %) in Italije (5 %). Tudi slovenski gostje 
bodo predstavljali velik del zasedenosti  kapacitet v času novoletnih praznikov, približno 30 
odstotkov.  
 
Na predbožični večer se bo od 11. do 17. ure pred hotelom Vita**** odvijal božični sejem s 
pestrim glasbenim programom in že tradicionalnim koncertom moške pevske skupine KUD 
Dobrna. Postregli bomo s svečano božično večerjo, po večerji se lahko gostje odločijo in 
obiščejo polnočnice v bližnji cerkvi Marijinega vnebovzetja. Po vrnitvi v hotel jih bo čakala 
pogostitev. 
Na najdaljšo noč v letu imamo organiziran silvestrski ples s svečano streženo večerjo in z glasbo 
v živo ter 1. 1. 2016 novoletni ples, prav tako z živo glasbo. 
 
Tako v času božičnih kot tudi novoletnih praznikov imamo za naše najmlajše pripravljen bogat 
animacijski program. Svojo kreativnost bodo lahko pokazali na tematskih delavnicah, kjer bodo 
s pomočjo naših animatorjev izdelovali voščilnice, jelenčke, snežake… Zvečer se bodo lahko 
udeležili mini kina ali se razmigali na plesnih delavnicah, za vse, ki najraje uživajo v vodi, pa smo 
pripravili vodne igre na bazenu. 

mailto:ssnz@siol.net
http://www.terme-giz.si/
http://www.terme-dobrna.si/


 

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 
 

 

 
 
 
THERMANA LAŠKO 
(www.thermana.si) 
 
Hoteli Thermane d.d. so v času božičnih in novoletnih praznikov skoraj polno zasedeni. V hotelu 
Thermana Park Laško je prostih le še nekaj sob za zelo kratka bivanja, ki pa jih bomo zapolnili v 
zadnjem trenutku. V hotelu Zdravilišče Laško imamo več prostih sob, ki pa se še polnijo.  
 
V prazničnem času bodo tuji gostje ustvarili 68 % nočitev, od tega prednjačijo predvsem gostje 
iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Srbije. 
 
Za naše goste smo v letošnjem letu pripravili tri praznovanja - v obeh hotelih in v termalnem 
centru. Ravno to zadnje pa bo takšno neklasično - v kopalkah in tematsko obarvano. Vsem 
udeležencem silvestrovanja v termalnem centru bo na voljo all inclusive hrana in pijača ter 
pestra animacija na temo "Piratov iz Savinje", ki bo trajala vso noč in bo primerna za 
obiskovalce vseh starosti. Praznovanji v hotelu Thermana Park Laško in Zdravilišče Laško pa 
bosta bolj glamurozni, z bogato kulinariko in kulturnim programom. 
 
 
TERME KRKA 
(www.terme-krka.si) 
 
O praznični zasedenosti in gostih 

Obeti za letošnji december so pozitivni, saj trenuten pregled stanja kaže, da bomo zadnji 
letošnji mesec - tako prihodkovno kot po številu nočitev v hotelih - zaključili bolje kot lani. 
Med božičnimi in novoletnimi prazniki (v teh dneh sprejemamo rezervacije za zadnje sobe) 
bomo v naših hotelih v Termah Dolenjske in Šmarješke Toplice, obmorskem Strunjanu in na 
Otočcu gostili predvsem domače goste, med tujimi pa pričakujemo največ Italijanov. Praznike 
bodo pri nas preživljali še Nizozemci, Rusi, Avstrijci in drugi.  
Veliko bo stalnih gostov, tudi iz tujine, ki se k nam za praznike vračajo že več let, precej pa je 
tudi novih gostov - predvsem v hotelu Balnea, ki ga v zadnjem času odkrivajo kot enega od 
najboljših evropskih velnes hotelov (Trivago). Z novim bazenom in savnami postaja vedno bolj 
zanimiv tudi otoški hotel Šport. 
 
Praznična ponudba 

V Termah Krka pripravljamo za konec starega in začetek novega leta zabavna praznovanja. 
Poleg prijetnega razvajanja v bazenih s termalno vodo, objema toplote v raznoterih savnah in 
vsakodnevnih dobrodejnih športnih aktivnostih, se gostom naših term letos obeta nadvse 
pester animacijski program.  
  
V Termah Šmarješke Toplice bodo gostje nov začetek pričakali med živahno in pisano plesno 
zabavo. Že v času adventa se jim obetajo čajanke, nastopi pianistke, zimski sprehodi, druženje 
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z  izdelovanjem voščilnic, glasbeni in literarni večeri, zanimiva predavanja in predstavitve, sejem 
domače obrti, v načrtu je tudi blagoslov konj v Šentjerneju, ob godu sv. Štefana. 
 
Terme Dolenjske Toplice bodo gostom pričarale grofovsko silvestrovanje v hotelski restavraciji. 
Za tiste, ki so bolj za sproščeno vzdušje, pripravljajo tudi silvestrovanje v sprostitvenem centru 
Balnea, torej pravo novoletno zabavo v kopalkah. Obetajo se tudi zimzeleni glasbeni večeri v 
kavarni, nočno kopanje, izleti do zidanic, čajanke, predavanja o zdravju in zdravem načinu 
življenja, vodene vadbe v telovadnici, ... 
 
V Talasu Strunjan bodo zadnji decembrski dnevi minevali prijetno sproščeno, s številnimi 
drobnimi presenečenji, pod čarobnim klobukom pa se bo letošnji december iztekel s prazničnim 
razvajanjem telesa in duha in tako obljubil gladko pot uresničitvi predstav o prihodnjih 
dvanajstih mesecih. Obetajo se sprostitvene vaje ob morju z Barbaro, istrska tržnica s 
predstavitvijo in prodajo tipičnih istrskih izdelkov (vina, olja, izdelkov s tartufi, marmelad …), 
plesni večeri, romantično kopanje v soju sveč, pa tudi nordijska potepanja z Janezom in krajši 
energijski sprehodi po krajinskem parku.  
 
Na Otočcu, v prenovljenem hotelu Šport, ki ima nov bazen in dve savni, bo sproščeno 
silvestrovanje potekalo z zabavnim ansamblom, v čarobnem gradu pa čaka goste posebna 
silvestrska večerja. Kuhala jim bo uigrana ekipa Dejana Pavliča, ki ve, kako prijetno presenetiti in 
očarati sladokusce …  Čez polnoč bo goste pospremila romantična živa glasba - za popolno 
vzdušje.  
Hotelski animatorji se s pripravami na praznike ob koncu leta ukvarjajo več mesecev, pomagajo 
pa jim tudi drugi zaposleni.   
 
Gostje Term Krka 
V Termah Krka gostimo dve tretjini domačih gostov. Našo ciljno skupino sestavljajo seniorji, 
predvsem mlajši in aktivnejši, pari, družine z mlajšimi otroki, pa tudi gostje, ki si želijo aktivnega 
oddiha z obilo možnostmi za sprostitev, športna doživetja in vsebinami zdravega načina 
življenja.  

  
 
SAVA TURIZEM 
(www.sava-hotels-resorts.com) 
 
Z zimo prihajajo hladni dnevi, ki so kot nalašč za razvajanje v toplih zdravilnih vodah in udobnih 
wellnessih v  hotelih term, ki delujejo v skupini Sava Hotels & Resorts na Štajerskem in v 
Pomurju. V paketih TOP ZIME so za goste pripravili privlačne pakete z vključenimi vrednostnimi 
boni za wellness in zdravstvo (http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/posebna-ponudba/top-
zima). Goste tudi pozimi in v prihajajočih praznikih razvajajo z gostoljubnostjo, kulinariko, 
spremljevalnimi programi za najmlajše v družbi otroških maskot in odrasle, ki se bodo lahko tudi 
dodobra sprostili in naužili nove energije v objemu termalnih vrelcev. 
  
Terme in zdravilišče Sava Turizma bodo tudi v času praznikov dobro zasedena. Namestitvene 
kapacitete so zapolnjene  v Termah 3000 – Moravskih Toplicah, Zdravilišču Radenci, Termah 
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Banovci, Termah Ptuj, v Termah Lendava je še nekaj prosto v času božičnih praznikov, medtem 
ko so novoletni prazniki zapolnili kapacitete. Gostje iz germanskih trgov prevladujejo v Termah 
3000-Moravskih Toplicah in Zdravilišču Radenci, italijanski gostje prevladujejo v Termah Ptuj v 
času novoletnih praznikov, domačih gostov pa je največ v času praznikov v Termah Banovci in 
Termah Lendava.  V termah in zdravilišču Sava Hotels & Resorts je v povprečju v tem času okoli 
60 % tujih gostov in okoli 40 % domačih gostov. 
  
Ponudba Božič v termah in na Bledu z družinskimi ugodnostmi: http://www.sava-hotels-
resorts.com/sl/posebna-ponudba/bozic-v-termah-in-na-bledu 
Ponudba Silvestrovanje v termah in na Bledu z družinskimi ugodnostmi: http://www.sava-
hotels-resorts.com/sl/posebna-ponudba/novoletne-pocitinice-2 
  
Novosti:  

V Termah 3000 – Moravskih Toplicah smo prenovili kopališče v hotelu Termal. Kopališče je od 
glave do pete preoblečeno v svetle, nežne peščene tone, s katerimi smo ustvarili prijeten in 
sproščujoč ambient. Za kopalce je ob blagodejni sprostitvi v objemu moravske termo-mineralne 
vode poskrbljeno s čudovitimi novimi počivališči in posebnim počivališčem s kromoterapijo , 
vodnimi atrakcijami, podvodnimi masažami, slapovi  in whirlpoolom.  
  
V sodelovanju z Matejo Vavtar smo v kopališču umestili Pot kristalov in dobrega počutja - štiri 
postajališča s štirimi različnimi kristali: univerzalno brezbarvno kameno strelo za vitalno 
energijo, črni hematit za zaščito, vijolični ametist za notranji mir in rožnati roževec za ljubečo 
pripravljenost na spremembe. Pri vsakem izmed njih se lahko obiskovalci zadržijo priporočen 
čas in se naužijejo blagodejnih energij.  Pot je urejena tako, da se v nišah v tleh nahajajo kamni 
posameznega minerala, prekriti s stekleno površino. Obiskovalci lahko stopijo nad kamne in 
sprejmejo od njih njihovo posebno valovanje.  
  
Izberimo zdravo! 

V Radencih smo zavezani skrbi za zdravo srce. Novost je kulinarični program Izberimo zdravo! -
  kuharski mojstri pripravljajo prilagojene jedilnike za srčne bolnike, diabetike, osebe z boleznimi 
ledvic ter tiste s prekomerno težo in obremenjene s stresom. Pri tem sodelujemo s priznano 
nutricionistko Mojco Cepuš in sledimo sodobnim prehranskim dognanjem. Nasvete za vsako 
izmed naštetih skupin smo zbrali tudi v brošuri Izberimo zdravo, ki jo lahko gostje odnesejo tudi 
domov, v Radencih pa sledijo oznakam in vnaprej pripravljenim vzorčnim jedilnikom. Seveda pa 
se nismo odrekli tradicionalnim okusom Pomurja, ki gostom vedno ponudijo vrhunske 
gastronomske in enološke užitke.   
  
Povezava do brošure Izberimo zdravo: www.sava-hotels-resorts.com/assets/Dokumenti-
PDF/knjizica-Izberimo-zdravo-v-Zdraviliu-Radenci.pdf 
  
 
TERME OLIMIA 
(www.terme-olimia.com) 
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V Termah Olimia je praznično vzdušje že danes. Pogled na prečudovito jelko, okrašeno s 
tisočimi zlatimi lučkami in vonj po Božičnem pecivo naše goste popeljeta v pravo razvajanje v 
tem prazničnem decembru. Prav na zadnji dan leta bomo v Termah Olimia gostili več kot 
polovico gostov iz tujine, od tega največ Italijanov in Avstrijcev. V Wellness Hotelu Sotelia so 
kapacitete med božično-novoletnimi prazniki že zapolnjene, v hotelu Breza pa je na voljo le še 
nekaj sob.  
 
Silvestrsko dogajanje bo potekalo na štirih različnih lokacijah znotraj kompleksa. V Wellness 
hotelu Sotelia****s bo goste zabaval Megamix band, ki slovi po vrhunski glasbeni izvedbi, v 
hotelu Breza bo silvestrovanje z ansamblom Katrca.  Nekaj posebnega pa za goste pripravljamo 
v Najlepšem wellnessu – Orhidelia. 
 
Spektakularen in nepozaben vstop v Novo leto 2016 v kopalkah. Najboljša zabava ob in v 
bazenih Wellnessa Orhidelia za vso družino. 
Eden izmed najbolj zabavnih DJev Nejc bo na najdaljšo noč kreiral vrhunski glasbeni program za 
nepozabno zabavo. Plesali bodo in se zabavali v bazenih in ob bazenih, ob soju ambienta ledene 
zgodbe ter spremljavi odlične hrane in seveda pijače. Zabava za odrasle, otroci pa bodo doživeli 
Olimsko ledeno pravljico v spremstvu zabavnih animatorjev.  
  
Prestižno čokoladno razvajanje za najdaljšo noč v letu! Savne wellnessa Orhidelia 
Za nepozabno silvestrovanje v savnah bodo poskrbeli vrhunski savna mojstri.  Čuten ambient 
najlepšega wellnessa, v čaru razvajanj s čokolado in ob zvokih prijetne ambientalne glasbe ter 
silvestrsko obarvanih savna programih bo zagotovo nepozaben za vse ljubitelje savnanja. 
 

Ura Program  Dodatki, dišave Prostor 

20:30 Kakavova maska kakav z medom; cimet finska savna Savu 

21:00 Snežni program bela čokolada; klinčki finska savna Savu 

21:30 Kremni program pomarančno čokoladna krema; citrus finska savna Savu 

22:00 Zvočna kopel   počivališče parne savne 

22:30 Vitaminski program sadna maska; pomaranča bio savna 

23:00 Čokoladna evforija čokolada, kosmiči in olje; koromač finska savna Savu 

23:30 Zvočni preporod   bio savna 

23:55 Silvestrsko-novoletni penina in dišava sadna finska savna Savu 

0:30 Bela čokolada  bela čokolada in sivka; sivka finska savna Savu 

1:00 Jogurtova maska 

pomarančno čokoladna krema in z 
medom; citrus finska savna Savu 

 
Novoletna zabava za najmlajše – Olimska ledena pravljica 
Gala disco večer za najmlajše, zabava, igre, glasba, baloni, dekoracije v stilu Olimske ledene 
pravljice. Iskali bomo ledeni zaklad in rešili zgodbo. Otroci bodo zagotovo  navdušeni in v 
spremstvu zabavnih animatorjev doživeli vstop v novo leto na pravljičen način, medtem ko se 
bodo starši Lahko sprostili in uživali  v all inclusive silvestrovanju ob bazenih Wellnessa 
Orhidelia. 
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TERME TOPOLŠICA 
(www.terme-topolsica.si)  
 
Zasedenost kapacitet v času praznikov je zelo dobra. Polno smo zasedeni v času božiča in 
novega leta, v vmesnem obdobju pa je na razpolago še nekaj malega prostih kapacitet.  
 
Med gosti prevladujejo domači (57 %), sledijo italijanski gostje (22 %) in avstrijski z 10-
odstotnim deležem, ostalo so gostje iz drugih evropskih držav.  
 
Posebej naj izpostavimo naš Božičkov program, kjer gostom poleg tradicionalne božične hrane 
ponudimo tudi pester spremljevalni program z božičnim sejmom, nočnim pohodom z baklami, 
posebnim animacijami za najmlajše, seveda pa ne sme manjkati niti obisk Božička. 
  
 
TERME ZREČE 
(www.unitur.eu)  
 
V času božično-novoletnih počitnic  pričakujemo zasedenost od 85 % do 100 % (različno po 
posameznih dnevih), kar je približno na nivoju lanskega leta. Slovenski gostje bodo ustvarili 42 
% nočitev, medtem ko bo med tujimi gosti največ Italijanov, Nemcev, Hrvatov in Madžarov. 
Povprečna doba bivanja bo 4 dni.  
 
V prazničnih dneh bo še posebej živahno ob drsališču na ploščadi pred Termami Zreče, kjer se 
bodo vse dni odvijali številni kulturni dogodki, predstave, kreativne delavnice za otroke in 
odrasle in še marsikaj v okviru Veselega decembra v Termah Zreče.  
 
Praznični ambient, pester program animacije in prijetno zimsko vzdušje v Termah Zreče in na 
Rogli bodo navduševali goste in obiskovalce, ne glede na to, ali se bodo odpravili na zasnežena 
smučišča na Rogli ali pa se bodo predali sprostitvi in razvajanju termalnih bazenih, Savna vasi ali 
Idili, Wellness & Spa centru 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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