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Sporočilo za javnost! 
 
Celje, 3. april 2015 
 
 
TERME ČATEŽ 
(www.terme-catez.si)  
 
V času velikonočnih praznikov bo v Termah Čatež (na lokaciji Čateža, Mokric, v naših dveh 
koprskih hotelih ter v Marini Portorož) zasedenost naših kapacitet skladno s pričakovanji. V 
hotelih na lokaciji Čateža prodajamo še zadnje sobe. Tudi apartmajsko naselje Čatež in kamp 
za avtodome sta skoraj polno zasedena. Pričakujemo tako domače, predvsem pa  tuje goste, 
iz Hrvaške, Italije… prav tako tudi srbske goste, ki pa bodo velikonočne praznike praznovali 
tudi še teden dni kasneje. 
  
Počitnice v Termah Čatež so vedno polne doživetij  
S prihodom pomladi so se prebudili tudi čateški gusarji in v privlačnem Gusarskem zalivu z 20 
plavajočimi hišicami na široko odprli vrata. Tako bodo gostje lahko od 4. aprila dalje doživeli 
pomlad avanturistično.  
Poskrbeli smo tudi za živahen praznični utrip: poleg mini kluba in vodne aerobike bo na 
Termalni rivieri ves dan poskrbljeno za številne pestre aktivnosti. Rdeča nit velikonočnega 
družinskega oddiha bodo velikonočne delavnice, na katerih ne bo manjkalo barvanja pirhov 
ter učenja izdelave velikonočnih okraskov. Najmlajši gostje se bodo ob spremstvu 
velikonočnega zajčka podali na lov za velikonočnimi jajčki in skritimi darili. Za sladkosnede je 
izbira sladic obogatena še s presnimi pitami, gurmani pa boste na svoj račun prišli v čateških 
restavracijah z  izvrstnimi velikonočnimi jedmi.  
 
Aquapark Žusterna - največji vodni park na slovenski obali 
Na obali že pred velikonočnimi prazniki odpiramo Hotel Koper, prav tako pričakujemo veliko 
gostov v Hotelu Aquapark Žusterna z največjim vodnim parkom na slovenski obali in 
legendarnim klovnom Bernijem, ki poskrbi za nepozabna počitniška doživetja.  
 
Mokrice v znamenju golfa in porok 
Na slikovitih in razgibanih Mokricah bodo prihajajoči dnevi idealni za igro golfa.  
 
Nevenka Petan, Služba za odnose z javnostmi 
 
 
TERME DOBRNA 
(www.terme-dobrna.si)  
 
V času Velikonočnih praznikov smo v Termah Dobrna celoten termin od 3. 4. do 6. 4. 2015 v 
vseh prenočitvenih kapacitetah, torej v hotelu Vita, hotelu Park in vili Higiea, odlično 80-
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odstotno zasedeni. V letošnjih velikonočnih praznikih beležimo enako število nočitev v 
primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu. Med gosti, ki bodo pri nas počitnikovali, 
prevladujejo slovenski, italijanski gostje, ki so v porastu, sledijo jim nemški in avstrijski.   
 
 
TERME KRKA 
(www.terme-krka.si) 
 
V Termah Šmarješke Toplice bo zasedenost med velikonočnimi prazniki približno takšna kot 
lansko leto, po številu rezervacij pa pričakujemo nekoliko več tujih gostov. Največ bo 
Italijanov, sledijo pa jim gostje iz Izraela, Rusije, Hrvaške, Nizozemske, Nemčije ter iz 
Ukrajine, Švedske in Francije. Gostom se obeta pester praznični animacijski program z 
raznimi delavnicami in kulturnimi dogodki. Kot zanimivost pa naj izpostavimo, da se je veliko 
gostov šmarjeških term odločilo tudi za daljše bivanje - kljub velikonočnim praznikom so si 
rezervirali programe medicinskega velnesa (zdravo hujšanje in razstrupljanje), kar kaže na 
to, da se vedno več posameznikov želi ogniti tradicionalno obilno obloženim mizam in se v 
pomirjujočem okolju posvetiti sebi in skrbi za boljše počutje.    
 
Med prihajajočim velikonočnim vikendom bo v Termah Dolenjske Toplice zasedenih več sob 
kot med lanskimi prazniki. Hotel Balnea, ki ga je spletni hotelski iskalnik Trivago uvrstil med 
sedem najboljših evropskih velnes hotelov, je bil deležen še posebej veliko povpraševanj. 
Med veliko nočjo bo tako polno zaseden – s stalnimi in novimi gosti, ki jih privlači domiseln 
ambient, izvrstna domača kulinarika s sestavinami lokalnega izvora in obilo možnosti za 
razvajanje in sprostitev. V treh hotelih dolenjskih term, kjer za goste pripravljajo bogat 
velikonočni animacijski program tako za odrasle kot za otroke, bo delež tujih obiskovalcev 
večji kot lani - največ bo italijanskih gostov, gostili pa bodo tudi Hrvate, Ruse, Srbe in Čehe. 
 
Tudi v Talasu Strunjan bo zasedenost hotelskih zmogljivosti boljša kot preteklo leto. V 
primerjavi z letom 2014 bo velikonočne praznike v obmorskem centru Krkinih term preživelo 
precej več tujih gostov. V Strunjanu prevladujejo Italijani, sledijo pa Nemci,  Avstrijci, Čehi in 
Rusi. Velikonočni prazniki ob morju so zaradi bogatega animacijskega programa vedno 
živahni – tudi letos  bodo v znamenju pomladi, ki prinaša veliko novega, zanimivega, 
cvetočega. Gostje se bodo kopali v bazenih z ogrevano morsko vodo, se sprehodili do Pirana 
in Portoroža, s sprostitvenimi dihalnimi vajami ob morju se bodo napolnili z energijo, zvečer 
pa z gostiteljico prebirali, kako so veliko noč v Istri praznovali v starih časih ... 
 
Več informacij: Andreja Zidarič, andreja.zidaric@terme-krka.si, Mob.: 041 717 421, 
www.terme-krka.si 
 
THERMANA LAŠKO 
(www.thermana.si) 
 
DružbaThermana d. d. ob prihajajočem velikonočnem vikendu beleži dobro zasedenost. 
Hotel Thermana Park Laško**** superior je v tem terminu 100-odstotno zaseden. 
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Prednjačijo tuji gostje, povečini Italijani. V hotelu Zdravilišče Laško je trenutna zasedenost 
manjša - znaša 61,19 %, povečini so to slovenski gostje. Še vedno je veliko povpraševanja po 
tem terminu. 
 
 
SAVA TURIZEM 
(www.sava-hotels-resorts.com) 
 
V času velikonočnih praznikov v termalnih središčih Sava Hotels & Resorts beležimo boljšo 
zasedenost kot v času velikonočnih praznikov lani. Rast beležimo predvsem v Termah 3000 – 
Moravskih Toplicah, Termah Ptuj in Termah Banovci, kjer so naše hotelske namestitve skoraj 
zapolnjene. Prevladujejo domači gostje in gostje z  germanskih trgov, Mediterana, Balkana in 
Češke. 
 
 
TERME OLIMIA 
(www.terme-olimia.com) 
 
 
Velika noč v Termah Olimia 
Dnevi, ki prihajajo, bodo pisani tudi v Termah Olimia. Narava se sramežljivo prebuja, 
velikonočna animacija obljublja marsikaj zanimivega, vse je pripravljeno za številne goste, ki 
jih pričakujemo. Nekaj malega je sicer še prostih mest, a tudi ta se lepo polnijo v zadnjem 
hipu. Poleg domačih gostov bodo velikonočne praznike pri nas preživeli gostje iz Italije, 
Avstrije ter iz Hrvaške, sledijo nemški gostje. 
Dobro nam kaže tudi za prvomajske počitnice. 
 
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 
velikonočnih praznikov 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, 
savnanje v najprestižnejšem Wellnesu Orhidelia, Svetu savn v Termaliji ali masažo 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: barvanje pirhov, velikonočni pohod, nočno kopanje z zimsko pravljico, počitniški mini 
disco, kino ter lutkovne večere v Klubu Žafran.  
 
Glavni razlog za obisk v vseh letnih časih, posebej pa v zimsko-spomladanskem času, je 
zagotovo Wellness Orhidelia, ki je že peto leto zapored izbran za najboljši wellness v Sloveniji 
in vsako leto na nepozabno razvajanje privablja vse več in več gostov. Glede na to, da so 
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savna mojstri Term Olimia letos pometli s konkurenco na Državnem prvenstvu v savna 
programih, gre za doživetje, o katerem gostje govorijo še dolgo po tem.  
 
 
TERME TOPOLŠICA 
(www.terme-topolsica.si) 
 
Trenutna zasedenost med velikonočnimi prazniki ne odstopa od zasedenosti v enakem 
obdobju lani.  
 
 
TERME ZREČE 
(www.terme-zrece.eu) 
 
V Termah Zreče bo število nočitev v času velikonočnih praznikov na nivoju preteklega. Največ 
bo slovenskih gostov (70 %). Med tujci bo največ Italijanov, Avstrijcev, Hrvatov in Srbov. 
Rogla bo beležila 24 % več nočitev kot v istem obdobju lani. Največ nočitev (73 %) bodo 
ustvarili Hrvati in  Madžari. Gostje bodo v naših centrih  bivali v povprečju 2 dni.  
 
Za velikonočne praznike smo, poleg odlične kulinarike, programov sprostitve in razvajanja, 
pripravili še pester program animacije tako za otroke kot tudi za odrasle. Program bo seveda 
vključeval tudi tradicionalne elemente, kot so blagoslov velikonočnih jedi, tradicionalni 
velikonočni zajtrk rajanje z velikonočnim zajcem in iskanje pisanke ter ustvarjalne delavnice 
za otroke, zabavna doživetja v naravi, pomladni sprehod z osnovami nordijske hoje v družbi 
športnega animatorja in še marsikaj. 
 
 
*** 
 
 
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@siol.net, internet: www.slovenia-terme.si  
Kontaktna oseba: Iztok Altbauer, direktor 
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