
 

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 
 

 

 
 
Sporočilo za javnost! 
 
Celje, 24. april 2015 
 
 
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 prvi praznični »podaljšani« vikend (24. – 
27.04.) imamo prostih  še nekaj sob in apartmajev, že nekaj časa pa so polno zasedene vse 
kapacitete Term Čatež za prve majske dni. 
 
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. 
 
Kot je sedaj že tradicija bomo ob odprtju poletne Termalne riviere  v Termah Čatež – v petek, 
24.4. – vsem gostom nudili 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 bosta simpatična Shrek in Fiona, superjunaki,  čateški gusarji, … 
  
 
Nevenka Petan 
Služba za odnose z javnostmi 
 
 
TERME DOBRNA 
(www.terme-dobrna.si)  
 
V času prvomajskih počitnic smo v Termah Dobrna v terminu 24. 4. do 3. 5. 2015 v vseh 
prenočitvenih kapacitetah, torej v Hotelu Vita, Hotelu Park in Vili Higiea, 70-odstotno 
zasedeni in beležimo 5 odstotkov porasta števila nočitev v primerjavi z enakim lanskim 
obdobjem. Med gosti, ki bodo pri nas počitnikovali, prevladujejo slovenski gostje, ki so v 
porastu, sledijo jim italijanski, nemški in avstrijski.   
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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, ustvarjalnimi delavnicami za otroke…  
 
Zasedenost 
V tem tednu v hotelih Krkinih term v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, Talasu Strunjan in na 
Otočcu počitnikuje največ slovenskih gostov.  
 
V Termah Dolenjske Toplice je zasedenost podobna lanskoletni. Največ je slovenskih gostov,  
tujih je približno tretjina, med temi prevladujejo Italijani , ki so na programih oddiha in 
velnes razvajanja, medtem ko so gostje iz Švedske in Kuvajta na programih zdravljenja.  
Veliko gostov si je za oddih izbralo Hotel Balnea, ki se ponaša z uvrstitvijo med najboljše 
evropske velnes hotele, je pa v hotelih v Termah Dolenjske Toplice na voljo še nekaj prostih 
sob.  
 
V Termah Šmarješke Toplice počitnikuje enako število gostov kot lani, isti je tudi delež tujcev 
– 36 %.  
Večina gostov si je za oddih izbrala aktivne počitnice z nordijsko hojo in plavanjem, nekateri 
– med njimi Slovenci, Nizozemci in Rusi - pa so prvomajske praznične dni izkoristili za 
programe razstrupljanja in hujšanja ter oddih s preventivnimi zdravstvenimi pregledi.  
 
Več gostov v primerjavi z lanskim letom je v Talasu Strunjan, kjer so hoteli polno zasedeni. 
Na najbolj zelenem koščku slovenske obale počitnikuje največ  slovenskih gostov, od tujcev 
pa Italijani, Rusi in Čehi.  
 
Tudi v Krkinih hotelih na Otočcu, kjer se od letošnjega leta ponašajo z novim bazenom in 
savnami v hotelu Šport****, je letos več gostov. Neokrnjena narava ob reki Krki z gradom 
Otočec, pestra ponudba aktivnosti - pustolovski park, tenis, kolesarjenje in nordijska hoja, 
golf – je letos privabila največ  slovenskih gostov, Hrvatov in Italijanov.  
Ponudbo Hotela Šport so letos obogatili z novimi tematskimi paketi, ki privabljajo goste: 

 ki oddih radi preživljajo aktivno v naravi;  

 na duhovno-sprostitvenih počitnicah z vodenimi meditacijami;  

 ki so ljubitelji kulinarike in romantičnega okolja, zato je v ponudbo vključena večerja 
na Gradu Otočec;  

 ki imajo radi zabavne počitnice, tako program vsebuje doživljajski pohod po 
dolenjskih gričih in obisk tipične dolenjske zidanice. 
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THERMANA LAŠKO 
(www.thermana.si) 
 
V naši destinaciji smo zaznali povečano povpraševanje za termin naslednjega tedna - čas 
prvomajskih praznikov. Povpraševanje po oddihu povečini zajema nekaj dni, povečini 3 dni. V 
času prvomajskih praznikov trenutno beležimo 58,28-odstotno zasedenost. Glede na to, da 
rezervacije v tem terminu še vedno intenzivno potekajo, gre pričakovati višjo zasedenost od 
trenutne. Na prvomajski oddih v Thermano bodo povečini poleg domačih gostov prišli 
Avstrijci in Italijani. 
Po prvomajskih praznikih, od 5. do 10. maja, se bo v Laškem odvijalo svetovno prvenstvo v 
namiznem tenisu za invalide, v času katerega bodo Thermanine nastanitvene kapacitete 100-
odstotno zasedene. 
 
 
SAVA TURIZEM 
(www.sava-hotels-resorts.com) 
 
Tradicionalno so destinacije Sava Hotels & Resorts, to so Terme 3000-Moravske Toplice, 
Terme Banovci, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Terme Lendava in Sava Hoteli Bled, v času 
prvomajskih počitnic dobro zasedene, predvsem tam, kjer s ponudbo nagovarjamo družine. 
V primerjavi z lani pričakujemo boljšo zasedenost večine hotelov. V našem termalnem delu v 
severovzhodnem delu Slovenije je delež domačih gostov v povprečju 50-odstoten, na ravni 
skupine je delež domačih gostov 39-odstoten. Med tujimi gosti prevladujejo gostje iz 
tradicionalnih trgov Avstrije, Nemčije, Italije, Češke, Slovaške in nekdanje skupne države, na 
Bledu pa tudi goste iz Belgije, Amerike in Koreje. Obetamo si tudi povečan obisk naših vodnih 
parkov, v času prvomajskih so praznikov so v celoti odprta zunanja kopališča s tobogani in 
dnevno počitniško animacijo ter spremljevalnim dogajanjem za vse starosti.   
 
 
TERME OLIMIA 
(www.terme-olimia.com) 
 
Prvomajske počitnice v Termah Olimia 
Narava se je prebudila v vsem svojem razcvetu, prvomajska animacija obljublja marsikaj 
zanimivega, vse je pripravljeno za številne goste, ki jih pričakujemo. Za prvomajske počitnice 
pričakujemo, da bomo, tako kot lansko leto, tudi letos polno zasedli svoje hotelske 
kapacitete. Nekaj malega je sicer še prostih mest, a tudi ta se lepo polnijo v zadnjem hipu.  
V veliki večini prevladujejo krajši 2-, 3- dnevni oddihi, nekateri pa se odločajo tudi za daljši 
oddih. Poleg večinskega deleža domačih gostov bodo prvomajske počitnice, podobno kot 
lani, pri nas preživeli gostje iz Italije, Avstrije ter iz Hrvaške, sledijo nemški gostje. 
 
Za praznike posebej pester animacijski program in presenečenje za otroke 
V času počitnic posebno pozornost v Termah Olimia dajemo družinam, saj se zavedamo, 
kako pomembno je skupno družinsko preživljanje prostega časa. Zato 2 otroka v času 
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prvomajskih počitnic pri nas bivata gratis, za otroke smo pripravili tudi darilo.  Darilo pa smo 
pripravili tudi za starše, saj jim v času bivanja vsak dan zagotovimo 2-urno organizirano 
varstvo otrok, da si starši lahko v miru in brez slabe vesti privoščijo zasluženo sprostitev v 
enem od wellness centrov. Medtem, ko bodo starši uživali, bodo tudi malčki prišli na svoj 
račun, saj smo za njih pripravili številne ustvarjalne delavnice in vrsto drugih tematskih 
animacijskih vsebin, organizirano bo tudi kresovanje, prvomajski pohod, nočno kopanje,…  
 
Glavni razlog za obisk v vseh letnih časih pa je zagotovo Wellness Orhidelia, ki je letos, že 6. 
leto zapored, prejela naziv »Naj wellness 14/15« v Sloveniji, v kategoriji Turizem veliki. Po 
mnenju strokovne žirije uredništva »Dobro jutro, Slovenija« in obiskovalcev smo tako že 6-ič 
najboljši. Še en dokaz, da smo na pravi poti in vseskozi en korak naprej s časom. 
 
Laskavi nazivi so zagotovo rezultat prizadevanj celotne ekipe Term Olimia, saj vseskozi 
težimo k obogatitvi doživetij naših gostov. Tako smo v zadnjih letih veliko znanja in energije 
usmerili v to, da postanemo prvi celoviti ponudnik selfness storitev v Sloveniji. Idejo 
selfnessa, novega trenda v svetu, v svoji turistični ponudbi razvijamo zato, da gostom 
zagotovimo več od samega razvajanja, ki so ga sicer gostje vajeni v tovrstnih termah. S 
svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem jim želimo pokazati možne poti do 
samouresničitve, do vzpostavitve ravnovesja na telesnem in duhovnem nivoju, s čemer si 
bodo lahko gostje zagotovili bolj kakovostno življenje – ne samo takrat, ko bivajo pri nas, 
temveč tudi takrat ko so doma, v službi…V Wellnessu Orhidelia tako sedaj že tradicionalno, 
vsak 3. petek v mesecu, za naše goste organiziramo Selfness dan. 
 
 
TERME TOPOLŠICA 
(www.terme-topolsica.si) 
 
Za letošnje prvomajske praznike ne beležimo večjih odstopanj glede na enako obdobje 
lanskega leta.  Prevladujejo pretežno domači gostje. 
 
 
TERME ZREČE 
(www.terme-zrece.eu) 
 
Za prvomajske počitnice smo na Rogli in v Termah Zreče pripravili pestre programe.  
Trenutna zasedenost namestitvenih zmogljivosti je približno na nivoju lanskega leta. V obeh 
centrih so še na voljo še prosta mesta. Glede na trenutno povpraševanje in trend rezervacij v 
zadnjem hipu pričakujemo še kar nekaj rezervacij v naslednjih dneh. 
 
V prazničnih dneh bodo v naših centrih bivale predvsem družine. V Termah Zreče bodo 
največ nočitev ustvarili slovenski gostje (90 %), medtem ko bo med tujimi največ Italijanov, 
Avstrijcev, Madžarov in Hrvatov. Na Rogli pa bodo večino nočitev ustvarili slovenski gostje. 
 Povprečen čas bivanja bo 4 dni / 3 noči. 
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V času prvomajskih praznikov pripravljamo pester program animacije tako za otroke kot tudi 
za odrasle. Program bo seveda vključeval tudi tradicionalne prvomajske aktivnosti, kot so 
veselo kresovanje, praznična budnica godbe na pihala in prvomajski pohod. Ob tem še 
zabavne otroške ustvarjalnice in igrarije v družbi nabritega Zlodeja ter sprehodi ali izleti v 
bližnjo okolico.  
 
Na Rogli bo še posebej zabavno bo v četrtek, 30. 4., in  v  soboto, 2. 5. 2015, ko se nam bo na 
Rogli pridružila Ana Žontar Kristanc iz televizijske oddaje »Ana kuha«, ki bo skupaj z gosti in 
obiskovalci zavihtela kuhalnico in »zakuhala« slastno kosilo. Prav tako v soboto, 2. 5. 2015, 
bo male in velike otroke zabaval še Ribič Pepe ter jih popeljal skozi zabavne dogodivščine s 
pesmijo in risbo. V Termah Zreče pa otroke pričakujemo na Zabavi z Zlodejem in drugimi 
maskotami v ponedeljek, 27. 4. 2015, in na Norih dogodivščinah s Pink Panterjem v soboto, 
2. 5. 2015. 
 
 
*** 
 
 
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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