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Celje, 12. oktober 2016 

 
 
O zasedenosti SNZ med krompirjevimi počitnicami 2016 
 
 
TERME ČATEŽ 
(www.terme-catez.si)  
  
Krompirjeve počitnice v NAJ Termah Čatež 
 
V tednu krompirjevih počitnic pričakujemo v nastanitvenih kapacitetah Term Čatež na 
lokaciji Čateža, Mokric in v Aquapark hotelu Žusterna ter apartmajih Residence Marina**** v 
Portorožu zelo dobro zasedenost. Povpraševanja oz. rezervacije so sicer izjemno 
kratkoročna, tako še vedno sprejemamo zadnje rezervacije za 'bučmanove pakete' v različnih 
namestitvenih objektih. 
 
Sicer pa je v Termah Čatež vse že pripravljeno za prihajajoče krompirjeve počitnice, ko bodo 
nad animacijo NAJbolj navdušeni otroci, saj bodo v Čatežu otroci ustvarjali in se zabavali v 
ustvarjalnih jesenskih delavnicah ... Vsak dan bo tematsko obarvan. Lahko bodo gusarji, že 
naslednji dan kavbojci, nato pa 'častni gost'  na   zabavi na noč čarovnic ...  Okoli čateških 
vogalov pa bo tudi dišalo po bučni juhi in jedeh iz jesenskih dobrot.  
 
Za aktivne starše je obvezen preizkus v  aqua zumbi, sproščanje s pilatesom, poleg pa še 
preostala paleta športnih in družinskih aktivnosti. Zvečer lahko zaplešejo z  najmlajšimi ob 
glasbi v mini disku ali pa se zabavajo ob izbranem animacijskem programu.  
 
Z on-line rezervacijo  krompirjevih počitnic lahko obiskovalci prenovljene spletne strani 
sodelujejo v oktobrski nagradni igri. Z malo krompirja bodo lahko imeli krompir in jim v 
Termah Čatež krompirjeve počitnice PODARIMO. 
 

********** 
V sklopu akcije za »Naj kopališče 2016« smo tudi letos osvojili dva laskava naziva. V 
kategoriji velikih termalnih kopališč je častno prvo mesto letos pripadlo Termalni rivieri 
Term Čatež. V kategoriji pokritih kopališč pa je drugo mesto zasedel bazenski kompleks 
Aquapark Žusterna. 
 
»Vsako priznanje je pohvala našemu delu. Potrjuje našo pot razvoja kot enega 
NAJpomembnejših turističnih središč v Sloveniji. Stremimo namreč k temu, da se naši gostje 
domov vračajo navdušeni na vodnimi atrakcijami, kakovostno ponudbo, dogajanjem ter 
prijetnim okoljem. Da jih vedno znova očarajo naše zgodbe, ki se vrtijo okoli zdravilne 
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termalne vode,« je ponovni uspeh in naziv za NAJ kopališče komentirala Alenka Mokrovič 
Pogačar, pomočnica direktorja  marketinga in prodaje v Termah Čatež.  
 
 
TERME DOBRNA 
(www.terme-dobrna.si)  
 
V Termah Dobrna beležimo veliko povpraševanje za čas krompirjevih počitnic, kjer se 
zasedenost hotelskih kapacitet bliža 85-odstotni. 
 
Posebni programi namestitev in bogati animacijski programi za otroke in odrasle 
izpopolnjujejo celotno ponudbo za pravo doživetje krompirjevih počitnic. 
 
 
TERME KRKA 
(www.terme-krka.si) 
 
Jeseni v Termah Dolenjske in Šmarješke Toplice ter v Talasu Strunjan so – ne glede na vreme 
- dolge, tople in čarobno barvite. Ker se lahko človek kadarkoli pogreje v topli termalni ali 
ogrevani morski vodi, se razvaja v savnah in si tako krepi imunski sistem. Ker so krožniki polni 
svežih, vitaminsko bogatih dobrot, pobranih z bližnjih polj in sadovnjakov. In ker v Termah 
Krka  za goste barvamo dneve z mavrico veselih dogodivščin.  
  
Terme Dolenjske Toplice in Terme Šmarješke Toplice  
V počitniškem tednu organiziramo za goste na oddihu vodene rekreativne pohode, nordijsko 
hojo, vodno aerobiko … Programi bivanja so namenjeni družinam ali dedkom in babicam, ki 
prihajajo na počitnice skupaj z vnučki; na prijazen način združujemo zdrav način življenja s 
programom telesnih aktivnosti in zdrave prehrane, med šolskimi počitnicami pa jih še 
dodatno obogatimo z zanimivo animacijo za otroke ter ugodnostmi, kot je brezplačno 
bivanje otrok.  
 
Talaso Strunjan 
V jesenskem času je vsakdanji tempo ob morju bolj umirjen. Jesensko  razvajanje po 
mediteransko vključuje: nočitve s polpenzionom z bogato izbiro menijev, kopanje v bazenih z 
ogrevano morsko vodo, potepanja z vodnikom, veselo aerobiko v bazenih, družabni program 
in razna prijetna počitniška dogajanja za otroke in odrasle.  
 
Šolske počitnice (28. 10.-6. 11. 2016): 
en otrok do dopolnjenega 14. leta biva v sobi z dvema odraslima brezplačno, drugi otroci do 
dopolnjenega 14. leta pa s 50 % popusta. 
 
 
 
Obet zasedenosti 
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Trenutni podatki o rezervacijah kažejo na to, da bo zasedenost hotelov v zdraviliških enotah 
Term Krka na Dolenjskem in ob morju podobna kot lani. V prvem vikendu pričakujemo več 
italijanskih gostov, saj so tudi v njihovi državi prazniki, od 1. novembra naprej pa več 
slovenskih gostov. Trendi v zadnjih letih pričajo o povečanem številu rezervacij v zadnjem 
hipu, tako konec oktobra in prve novembrske dni pričakujemo še kar nekaj individualnih 
gostov. 
 
 
THERMANA LAŠKO 
(www.thermana.si) 
 
V naši destinaciji polnimo zadnje sobe za čas jesenskih počitnic. Družba Thermana d. d. v 
času prihajajočih počitnic pričakuje zelo dobro zasedenost namestitvenih kapacitet. Medtem 
ko rezervacije za drugi vikend krompirjevih počitnic še potekajo, je hotel Thermana Park 
Laško **** superior že zdaj 100-odstotno zaseden v terminu prvega vikenda počitnic, med 
28. oktobrom in 1. novembrom. Med gosti prevladujejo slovenske in italijanske družine ter 
avstrijski gostje. V hotelu Zdravilišče Laško, za katerega se odločajo predvsem domači gostje, 
je trenutna povprečna zasedenost manjša in rezervacije še potekajo.  
 
V času krompirjevih počitnic je animacija še posebej barvita. Otroci se bodo zabavali v 
Thermaninem Mini klubu, kjer jih čakajo jesenske kreativne delavnice, kuharske in športne 
delavnice, poslikava obrazkov ter Mini disco z našima maskotama Vodomčkom in Vodomko. 
Zabave ne bo manjkalo tudi v Termalnem Centru, kjer naše najmlajše goste čakajo tobogani, 
žoganje, škropljenje, vodne igre in zabava z našimi animatorji. Le kakšne bi bile krompirjeve 
počitnice brez »halloween« zabave? Pri Grajskih igralih v Zdraviliškem parku se bo 31. 
oktobra popoldne odvijalo pravo čarovniško rajanje. V raziskovanju jesenske okolice Laškega 
pa bo brez dvoma uživala vsa družina. 
 
 
SAVA TURIZEM 
(www.sava-hotels-resorts.com) 
 
V času krompirjevih počitnic tradicionalno beležimo dober obisk termalnih središč Sava 
Turizma na Štajerskem, Prlekiji in Pomurju. Rezervacije še prihajajo in ocenjujemo, da bodo 
boljše v primerjavi z lani. Tradicionalno v tem času prevladujejo domači gostje, med tujimi jih 
je največ iz sosednjih držav. S privlačno ponudbo in družinskimi ugodnostmi nagovarjamo 
tako družine, kot pare vseh starosti. 
  
Počitnice so odličen čas za krepitev družinskih vezi: v razigranih vodnih parkih - tobogani so 
celo leto odprti v vodnem parku Term 3000 in Term Ptuj - v družbi otroških maskot in na 
tematskih animacijskih programih, ob slastno in zdravo obloženih bifejih v hotelskih 
restavracijah, kjer posebno pozornost posvečamo vključevanju lokalnih in sezonskih jedi. 
Naši kuharji so  v sodelovanju z nutricionistko izbrali nekaj tradicionalno »otroških« jedi in jih 
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pripravili na bolj zdrav način. Za radovednost in raziskovalni duh pa tudi v jesenskem času 
poskrbijo zanimivi izleti v okolici term in spremljevalne prireditve. 
  
NOVOST: projekt #caszanas 
V termah Sava Hotels& Resorts posebno pozornost posvečajo oblikovanju družinskih 
počitnic, ki omogočajo nekaj brezskrbnih dni za krepitev družinskih vezi, tudi med 
krompirjevimi počitnicami. Da bo #caszanas po meri vseh članov družine in bodo počitnice v 
še večji meri narisale nasmehe na obrazih družin, so v termah Sava Hotels & Resorts ( Terme 
3000 – Moravske Toplice, Terme Ptuj, Terme Banovci, Terme Lendava in Zdravilišče Radenci) 
 k sodelovanju povabili družinske blogerje in strokovnjake s področju zdravja, zdrave 
prehrane ter vzgoje. Na www.nasvetzadobroseimet.si/cas-za-nas, kako so z družinskimi 
blogerji kavali ideje na delovnem vikendu v Termah 3000 – Moravskih Toplicah. 
 
 
TERME OLIMIA 
(www.terme-olimia.com) 
 
V Termah Olimia smo zelo zadovoljni glede napovedi zasedenosti namestitvenih kapacitet v 
času jesenskih počitnic. Beležimo 20 % več rezervacij, kot smo jih preteklo leto za enako 
obdobje. Pričakujemo pa še povečano povpraševanje, saj sta pred nami še dobra dva tedna 
trženja. 
 
V Termah Olimia posebno pozornost posvečamo družinam in počitniške programe 
oblikujemo po meri najmlajših. Uprizorili bomo mini jesenski eko teater in povezali jesensko 
razpoloženje v prijetno druženje, v ospredju bodo čarovniški klobuki.  Posebne ugodnosti 2 
otroka v času jesenskih počitnic bivata brezplačno. Da si starši lahko v miru in brez slabe 
vesti vzamete kakšno uro samo zase, je vsak dan organizirano 2-urno varstvo otrok. Starši si 
tako lahko privoščite sprostitev v najprestižnejšem slovenskem Wellnesu Orhidelia, dotik 
vročega vetra v Svetu savn Wellness centru Termalija ali masažo v enem od wellness 
centrov, kjer posebej priporočajo eno od hišnih masaž, ki so rezultat znanja in izkušenj 
terapevtov Term Olimia. Medtem bodo tudi malčki prišli na svoj račun, saj nadobudna 
animacijska ekipa pripravlja številne ustvarjalne delavnice iz jesenskih pridelkov in eko 
izdelkov ter vrsto drugih animacijskih vsebin: zabava za noč čarovnic, modna revija, iskanje 
skritega zaklada… Animatorji bodo uprizorili pravi mini jesenski teater, kjer bodo otroci 
izdelovali čarovniške klobuke, cirkuške živali in klovnske kape, otroke bo obiskal tudi pravi 
pravcati čarovnik Andrej. Tekmovanje družin bo tokrat potekalo v bližnjem gozdu, kjer bomo 
skupaj spoznavali drevesa in nabirali listje ter jesenske plodove iz katerih bodo kasneje na 
ustvarjalnih delavnicah pripravili prave umetnije za starše. Ob večerih bodo v Wellness 
Hotelu Sotelia**** organizirani  glasbeni nastopi , v zeleni dvorani Aparthotela Rosa pa mini 
disco za najmlajše. 
 
Da bo doživetje popolno, priporočamo, da raziščete lepote Obsotelja in Kozjanskega, kjer vas 
bodo, poleg v jesensko barvo odete prečudovite narave, navdušile še bogate kulturno-
zgodovinske znamenitosti, bogata turistična ponudba in odlična kulinarična ponudba.  
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Slikovita okolica vabi, da jo raziščete. Otrokom bodo zagotovo najbolj zanimivi jelenčki v 
Jelenovem Grebenu ter Koča pri čarovnici in Čokoladnica Syncerus, vam pa priporočamo 
pokušino domačega piva Pivovarne Haler in obisk samostana z najstarejšo lekarno v Evropi, 
kjer imajo tamkajšnji patri »rožco« za vsako tegobo ;) 
 
 
Terme Olimia – za počitnice po vaši meri in meri vaših najmlajših! 
 
 
TERME TOPOLŠICA 
(www.terme-topolsica.si) 
 
Trenutno kaže, da bo zasedenost v času krompirjevih počitnic podobna lanski v tem času. 
Prevladujejo domači gostje.  
 
Animacija bo tudi letos zelo pestra: izrezovanje buč, nabiranje in peka kostanja, kino večeri, 
bazenske igre, peka groznih piškotov, palačinka party, ustvarjalne delavnice, ustvarjanje z 
glino … 
 
 
TERME ZREČE 
(www.terme-zrece.eu) 
 
V Termah Zreče bo število nočitev v času letošnjih krompirjevih počitnic na nivoju preteklega 
leta. Največ bo slovenskih gostov (77 %). Med tujci bo največ Nemcev, Rusov, Avstrijcev in 
Italijanov. Gostje bodo pri nas bivali v povprečju 3 dni oziroma 2 noči. 
 
V naše programe smo vključili številne animacijske dejavnosti za vse družinske člane. Za 
krompirjeve počitnice smo, poleg odlične kulinarike in programov sprostitve in razvajanja, 
pripravili še pester program animacije tako za otroke kot tudi za odrasle. Program bo 
vključeval jesenske aktivnosti, kot so kostanjev piknik, sprehodi z osnovami nordijske hoje 
med vinogradi in sadovnjaki, izlet po destinaciji Rogla – Pohorje …  Animacijski program bo 
vključeval tudi zabavo ob jutranjem ustvarjanju s Piko Nogavičko v Vili Čira Čara (izdelovanje 
buč in predpasnikov, ustvarjanje iz kostanja in drugih jesenskih pridelkov, »fruit art«, 
izdelovanje svetlečih kozarcev in drugih «čarovniških« pripomočkov …), razgibavanje in 
nasmeh v času popoldanske animacije (vodna aerobika z Žabcem Zrečkom, igre brez meja, 
kolo sreče, svet frnikol, zabavne športne igre, iskanje skritega zaklada, nagajive karaoke …), 
razigrano rajanje na najbolj strašljivi čarovniški zabavi vseh časov (ples v maskah, čarovniške 
igre, mini disko, čarobni napitki, izbor najboljše maske …). 
 
Seveda bo aktiven, zabaven in sproščujoč v Termah Zreče tudi november. Dobrodošli. 
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