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ZDRAVE
VODE.
SLOVENIJA,
DEŽELA
ZDRAVJA.
Zdrave vode so zgodbe slovenskih naravnih
zdravilišč. So zgodbe o blagodejnih termalnih
vodah in drugih naravnih zdravilnih dejavnikih, ki
so že stoletja vir zdravja in dobrega počutja v
Sloveniji. In o ljudeh, ki v njih že od nekdaj iščejo
navdih za zdravo in dobro življenje.
Privlačile so že antične iskalce zdravja. Mnoga slovenska
naravna zdravilišča in terme se ponašajo z zgodovino, ki sega
do Rimljanov, do srednjeveške gospode, do časov alkimistov in
do cvetoče dobe evropskih dvorov. Na enem koncu Slovenije je
vodo čudežnih moči odkril bajeslovni konj Pegaz, na drugem
je skrivnostno bitje prinašalo posebno vodo drvarjem, spet
drugje so se gospe s pomočjo studenčnice pomladile. Nekje
mineralni vodi utirajo pot pridni palčki pod zemljo, drugje je
bogastvo termalnih vrelcev za sabo pustilo Panonsko morje, ki
se je tu razlivalo pred milijoni let.
Voda, klima in drugi naravni zdravilni dejavniki so jedro
ponudbe 14 verificiranih slovenskih naravnih zdravilišč. V zelo
raznolikih pokrajinah Slovenije združujejo naravne danosti,
stoletne tradicije zdravljenja in najsodobnejše medicinske
pristope. Sprostitev v privlačnih termalnih bazenskih
kompleksih ter vrhunsko ponudbo za razvajanje in aktivnosti za
celosten pristop k ravnovesju telesa, uma in duha dopolnjujejo
raznovrstne možnosti za aktivnosti v zeleni naravi.
Naj bodo zdrave vode slovenskih naravnih zdravilišč tudi vaša
zgodba o skrbi za zdravje in dobro počutje. Zgodba o ljubezni do
narave, sebe in vaših bližnjih.

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
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10 RAZLOGOV
ZA OBISK SLOVENSKIH NARAVNIH
ZDRAVILIŠČ
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ZDRAVJE IZ NARAVE

Priznani naravni zdravilni dejavniki z dokazanimi učinki. Termalne in mineralne
vode, mineralne pitne vode, mineralni peloidi, šota, talasoterapija z morsko vodo,
slanico in zdravilnim solinskim blatom
ter blagodejna klima z aerosoli.

STOLETJA TRADICIJE

Več kot 600-letna tradicija, ki so jo opevala svetovno znana imena in nanjo prisegali mnogi kralji in plemstvo. Oplemenitena s sodobno ponudbo.

SVETOVNO ZNANE PITNE
VODE

Odličnost slovenskih mineralnih vod sta
v svet ponesli edinstveni zdravilni mineralni pitni vodi: Radenska in Donat Mg.
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RAZNOLIKE TERME NA
STIČIŠČU ŠTIRIH SVETOV

Termalni vrelci brbotajo na stičišču Alp
in Mediterana, Panonske nižine in Krasa. Slovenija je edina država v Evropi, ki
na lahko obvladljivih razdaljah združuje
tako raznolike pokrajine.
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V VSEH LETNIH ČASIH

Zdravilišča in terme so odlična središča
za termalni oddih, kjer lahko vedno kaj
počnete. Vsak letni čas poleg temeljne
termalne ponudbe prinaša prijetna doživetja.

ZA VSE GENERACIJE

Gostom so na voljo živahni zdraviliško-turistični centri ali pa bolj v naravo in
mir umaknjena zdravilišča z intimnejšimi programi. Za celo družino ali v dvoje.
Tudi zgolj zase. Po meri sodobnega iskalca dobrega počutja.

PESTRA IZBIRA
NASTANITVENIH
MOŽNOSTI

Od luksuznih hotelov s petimi zvezdicami, prijaznih manjših hotelov, apartmajskih naselij, vil, kampov do prav posebnih
oblik bivanja. V vinskem sodu, gusarskem
zalivu ali indijanski vasi …

BLIZU, A DOVOLJ DALEČ

V Sloveniji je resda vse blizu, a vendar so
slovenska naravna zdravilišča daleč stran
od mestnega vrveža. In ravno prav stran,
da bo vaš obisk tudi za vas pravi odklop.
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14 NARAVNIH ZDRAVILIŠČ,
14 SVOJSTVENIH ZGODB

Geografska razgibanost Slovenije se povezuje z izjemnimi naravnimi razkošji
in vsakič z zanimivimi lokalnimi posebnostmi. Ob morju, med vinorodnimi goricami, v objemu zelenih gozdov, ob čistih
rekah, v sredogorju, z razgledom na Karavanke. Vsake terme imajo svojo zgodbo!
Katera bo vaša najljubša?

ZAOKROŽENA PONUDBA
ZA CELOVIT POGLED
NA ZDRAVJE IN DOBRO
POČUTJE

In desetič? Zakaj v slovenska naravna
zdravilišča? Ker so na temeljih tradicije in narave razvila privlačno ponudbo
vrhunskih medicinskih storitev, učinkovite preventivne programe, odlične wellness centre, razgibane vodne površine za
zabavo, združila oblico doživetij za prijeten aktivni termalni oddih, ob tem pa
razvila tudi selfness aktivnosti, ki nam
pomagajo k uravnoteženemu in polnemu življenju.
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ZDRAVJE

POMAGAMO VAM DO ZDRAVJA

KER JE ZDRAVJE
NAJPOMEMBNEJŠE
Skrb za zdravje je že stoletja poslanstvo slovenskih
naravnih zdravilišč. Dokazana učinkovitost priznanih
naravnih zdravilnih dejavnikov se tu povezuje z delom
strokovno usposobljenih, medsebojno usklajenih in
predanih ekip zdravnikov, fizioterapevtov in drugih
zdravstvenih strokovnjakov. Ko gre za zdravje, gre za
celosten pristop.
V okviru verificiranih zdravilišč
delujejo vrhunski medicinski centri z
najsodobnejšo diagnostično in drugo
opremo, v katerih priznani specialisti
poskrbijo za vrhunsko diagnostiko,
zdravljenje in rehabilitacijo.
Zdravstvena celovitost: preventiva,
diagnostika, kurativa, rehabilitacija,
nega in oskrba.
Indikacije: bolezni srca in ožilja,
revmatične bolezni, poškodbe
lokomotornega (gibalnega) sistema,
bolezni prebavil, presnove, ledvic
in sečil, ginekološka obolenja,
nevrološke in kožne bolezni,
nevrotske motnje in bolezni dihalnih
organov.
V povezavi z indikacijami zdravilišč
so se razvile vrhunske specialistične
ambulante in posvetovalnice, v
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nekaterih termah pa so centri za
specifične bolezni in stanja, na
primer center za bolezni srca in ožilja,
holistični menopavzni in andropavzni
center, center za multiplo sklerozo,
za urinsko inkontinenco, za
rehabilitacijo po rekonstrukciji dojk in
številni drugi.
Zdravniki specialisti za učinkovitejše
zdravljenje in rehabilitacijo svoje
strokovno znanje povezujejo
z balneologijo in drugimi
komplementarnimi vedami.

PREVENTIVA

MOČ NARAVE ZA ZDRAVJE IN VITALNOST

MEDICAL WELLNESS
V SLUŽBI ZDRAVJA
Za uspešno spopadanje z izzivi vsakdana so slovenska
naravna zdravilišča ob souporabi naravnih zdravilnih
sredstev razvila številne učinkovite programe za
preprečevanje civilizacijskih bolezni, ki upoštevajo
dognanja sodobne medicinske znanosti na posameznem
indikacijskem področju. V samem jedru je holistični pristop
k obravnavi gostov, ki obuja nekatere že pozabljene oblike
zdravljenja in upošteva izkušnje tradicionalnih medicin.
Vrhunski preventivni zdravstveni
programi za vse, ki želite z zgodnjim
diagnosticiranjem preprečiti nastanek
kronične bolezni in tako poskrbeti za
svoje zdravje.
Programi medicinskega wellnessa
temeljijo na individualnem posvetu z
izbranim specialistom.
Medicinske in terapevtske masaže,
specialne masaže, kopeli, obloge
in pilingi so ob uporabi priznanih
naravnih dejavnikov, športne vadbe
in sprostitvenih dejavnosti v naravi
izjemna naravna pot za ohranjanje
zdravja. Pod budnim očesom visoko
usposobljenih medicinskih ekip.
Na sodobnih medicinskih spoznanjih
temeljijo celoviti programi za zdravje
telesa in duha ter posebni programi,
kot so šole hujšanja, protistresne

terapije, anti-aging programi,
programi za menedžerje, bodoče
mamice, zdravo hrbtenico in drugi.
Zdravstvene metode dopolnjujejo
alternativni pristopi, saj je zdravje
holističen pojem, pomemben element
pa je tudi vitalna hrana.
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TERMALNI ODDIH
ZA LJUBITELJE SPROŠČENIH POČITNIC OB VODI

WELLNESS. VODNA ZABAVA.
AKTIVNO. V TERMAH!
Ste za sprostitev in razvajanje? Ali pa za vodno zabavo
v razgibanih termalnih bazenskih kompleksih? Bi skočili
poleti na kolo, se podali na odkrivanje lokalnih zgodb,
pozimi pa morda na smuči? Ni treba izbirati, saj vam
termalni oddih v slovenskih naravnih zdraviliščih ponuja
vse to.
VODNA ZABAVA. Posamezni
slovenski termalni centri imajo
na voljo tudi več kot 10 tisoč
m² razgibanih vodnih površin z
različnimi tematskimi vodnimi parki
in najdrznejšimi tobogani. Pokriti
in zunanji bazeni vseh vrst ponujajo
različno temperaturo blagodejne
termalne vode. Vedno lahko najdete
vodni kotiček po svoji meri.
WELLNESS. Sodobni wellness
centri razvajajo z izredno ponudbo
negovalnih, sprostitvenih in
terapevtskih programov ter storitev
za lepoto in dobro počutje. Pogosto
so v ospredju prav posebne lokalne
zgodbe. Poleg plavanja, vodne
aerobike in drugih razgibalnih
aktivnosti so pomembni sprostilni in
masažni učinki termalne vode.
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ZA OTROKE. Številna slovenska zdravilišča ponujajo programe, namenjene
družinam. Otrokom so namenjeni
posebni bazeni in tematski parki,
igralnice, animacije, zabave in različne
dogodivščine. Zlasti poleti oživijo
otroški kotički v naravi – s šotori,
hišicami na vodi, zakladi, skritimi v
okolici, in z drugimi presenečenji.
AKTIVNO. Slovenija je v okolici
zdravilišč prepredena z urejenimi
potmi za sprehajalce, pohodnike in
kolesarje. Centri in okolica ponujajo
priložnosti za golf, tenis, igre z žogo,
jahanje, zimske športe. Povsod je
poskrbljeno za zabavna doživetja,
animacije in izlete.
POSEBNE PRILOŽNOSTI. Mnogo
slovenskih zdravilišč je odlična
izbira tudi za posebne dogodke – od
poslovnih srečanj do porok.

SELFNESS

ZA BOLJ URAVNOTEŽENO IN POLNO ŽIVLJENJE

CELOSTEN PRISTOP DO
ZDRAVE ŽIVLJENJSKE DRŽE
V slovenskih naravnih zdraviliščih razumemo selfness v
službi uma in duha, ne zgolj sproščanja. Vzpostavljanje
duhovnega in duševnega zdravja, ki nas skupaj s
telesno vitalnostjo napolni s pozitivno energijo. To
so znanje in spoznanja, ki jih gostje odnesete s sabo
domov.
Mirne, unikatne lokacije in
sproščujoče naravno okolje,
oplemeniteno z močjo naravnih
zdravilnih dejavnikov.
Fizične aktivnosti in sprostitev, a
toliko več! Zdravilišča so razvila
aktivnosti in terapije, ki vam
pokažejo pot »v sebe« in načine za
kakovostnejše sobivanje z drugimi
in z naravo, upravljanje stresa in
uspešnejše spopadanje z izzivi
sodobnega življenjskega sloga.
Razstrupljanje, energijska medicina,
učenje tehnik samozdravljenja in
krepitev občutka zadovoljstva s sabo.
Celostni pristop do zdrave življenjske
drže, temelječ na združevanju
sodobnih in starodavnih tehnik
sproščanja in meditacije ter medicowellnessa.

Energijske jutranje vaje, dihalne
vaje, meditacija, terapije z glasom,
bosonoga hoja, kopeli v gozdu, hišni
rituali …
Izbira zdravih jedi, ki jih pridelajo
na okoliških kmetijah, za hrano in
življenje, polnejše dobre energije.
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TERME ČATEŽ

1

2

3

4
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Poletna in zimska Termalna riviera z
več kot 12.000 m2 raznolikih vodnih
atrakcij in bazenov raznoterih oblik.
Vrhunski zdravstveni center, ki črpa iz
zdravilne moči narave, oplemenitene z
odlično medicinsko ekipo.
Le streljaj stran se nad stoletnimi
gozdovi Gorjancev ponosno dviga
srednjeveški grad Mokrice, preurejen
v hotel visoke kategorije, z golf
igriščem pod grajskim obzidjem.
Športne dvorane in tereni s celovito
ponudbo športnih aktivnosti, Terme
Čatež pa so tudi privlačna destinacija
za poslovna srečanja.
Gusarski zaliv s plavajočimi hišicami
in Indijanska vas s šotori za drugačno
druženje in bivanje.

Priljubljena termalna oaza in največje bazensko
razkošje v Sloveniji.

TERMALNA METROPOLA
365 DNI V LETU
Terme Čatež veljajo za največjo termalno destinacijo
in drugo največje turistično središče v Sloveniji.
Svojo ponudbo temeljijo na zdravilnih vrelcih, ki so
že na začetku 19. stoletja veljali za najtoplejše daleč

Čateška termalna voda
Termalne vrelce so odkrili ob sotočju Save
in Krke pred več kot 200 leti. Domačini
so že tedaj ugotovili, da voda iz čateških
vrelcev blagodejno vpliva na dušo in telo.
Danes pomaga pri zdravljenju po poškodbah
gibalnega sistema ter pri ginekoloških, vnetnorevmatskih, mišičnih in nevroloških obolenjih.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

naokoli. So prava zakladnica zdravja in ponujajo
neskončne možnosti za sprostitev, oddih in vodno
Maribor

zabavo. Za vse generacije in z obilico razlogov za

Velenje

obisk v vsakem letnem času.

Kranj

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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Murska
Sobota

TERMALNI ODDIH
VODNA ZABAVA

Poletna Termalna riviera z največjim
zunanjim termalnim bazenskim
kompleksom v tem delu Evrope
omogoča zabavo vsem generacijam:
gusarski otok, termalna formula,
otroški vodni park, trojček toboganov,
počasna reka, bazen z valovi, vodne
drče, tobogan bumerang, olimpijski
bazen …
Vse leto lahko zaplavate v vodno
avanturo zimske Termalne riviere.
Ujemite svoj val na progi za deskanje,
spustite se po toboganih, pozibavajte
se na valovih ali brzicah hitre reke,
najmlajše pa čaka čarobni svet
gusarske ladje.
Če se želite umakniti vrvežu, lahko
izberete tudi bazen v vašem hotelu.

WELLNESS

K wellness razvajanju vabijo Spa
& Wellness center v Hotelu Čatež,
edinstvene rimsko-irske kopeli v
Centru zdravja in lepote v Hotelu
Terme ali tajske masaže v Centru
tajskih masaž Thai v Hotelu Toplice.
Ljubitelje savnanja pričakuje Savna
park z osmimi različnimi savnami.

v centru posvečajo zdravljenju in
rehabilitaciji stanj po poškodbah
in operacijah gibalnega sistema
s funkcionalno prizadetostjo, po
športnih poškodbah, vnetnih
revmatskih obolenjih, degenerativnem
izvensklepnem revmatizmu,
nevroloških obolenjih, stanjih po
možganski kapi in ginekoloških
boleznih s poudarkom na rehabilitaciji
po operaciji raka na dojki.
Sodobno opremljen oddelek za
rehabilitacijo športnikov. Vrsta
vrhunskih in rekreativnih športnikov
izbere Terme Čatež za rehabilitacijo
poškodb ali tu preverja svojo fizično
pripravljenost.

PREVENTIVA
AKTIVNO

Terme Čatež so pravo središče
aktivnega oddiha.
Športni center nudi zunanja teniška
igrišča, notranje igrišče v klimatizirani
dvorani, bowling s štirimi stezami,
namizni tenis, igrišče za badminton,
squash ter zunanja igrišča za košarko
in rokomet, nogometno igrišče z
možnostjo igranja vse dni v letu,
peščeno igrišče za rokomet ali odbojko
na mivki.

Preventivni in obnovitveni programi
so namenjeni ohranjanju zdravja in
preprečevanju bolezni.
Izvajajo se individualno pod
strokovnim vodstvom zdravnikov
specialistov (fiziatri, ortopedi,
nevrokirurgi, revmatologi),
kineziologov, fizioterapevtov,
delovnih terapevtov, maserjev in
profesorjev športne vzgoje.
Dopolnjujejo jih raznovrstne
aktivnosti v bazenih, na prostem, v
fitnes dvorani in v Športnem centru.

DOŽIVETJA
V OKOLICI

→→ Idilično mestece Brežice ob sotočju
rek Save in Krke.
→→ Grad Brežice z muzejem in viteško
dvorano.
→→ Slikovita Kostanjevica na Krki,
edino in najmanjše mestece na
otoku v Sloveniji.
→→ Vinorodno Bizeljsko z Jovsi in
repnicami, 200 let starimi jamami,
kamor so včasih shranjevali repo.
→→ Kartuzijanski samostan Pleterje.

NASTANITEV

Hotel Terme****
Hotel Toplice****/***
Hotel Čatež***
Apartmaji***
Kamp*****
Indijanska vas s 25 šotori
Gusarski zaliv, naselje 20 plavajočih
hišic na jezeru
Hotel Golf Grad Mokrice****,
Depandansa****, Golf suite*** (7 km
od Term Čatež)

ZDRAVJE
Zdravstveni center v Hotelu Čatež
se ponaša s sodobno opremo in
strokovno zdravstveno ekipo. Nudi
hospitalni oddelek s 24-urnim
medicinskim nadzorom.
Ob souporabi termalne vode se

Topliška 35
8251 Čatež ob Savi
Tel.: 07 49 36 700
info@terme-catez.si
www.terme-catez.si
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TERME
DOBRNA

1
2

3

4
5

Terme z najdaljšo zdraviliško tradicijo
v Sloveniji. Več kot 610 let.
Strokovni pristop k zdravju temelji
na vrhunski medicinski ekipi, tradiciji
in treh priznanih naravnih zdravilnih
dejavnikih.
Izredna energija 200 let starega
zdraviliškega parka, ki ima po
mojstrih feng shuia idealno
postavitev.
Neokrnjeno in mirno naravno okolje z
bioklimatskim delovanjem.
Celovita ponudba za sprostitev z
blagodejnimi učinki termalne vode.

Park, ki obkroža terme, poznavalci opisujejo kot eno
od najidealnejših naravnih točk sveta. Mir in energija.

ŽE OD LETA 1403
Zgodba Term Dobrna se začne v globinah in privre
na dan kot najčistejša voda, katere zdravilne lastnosti
so občudovali že stari Kelti in Rimljani, poseben
pečat pa so v kraju pustile številne zgodovinske
osebnosti. V miru in tišini doline reke Dobrnice

Termalna voda, fango in šota
Termalno vodo so v Dobrni leta 1403 prvič
uporabili v zdravstvene namene, že od
leta 1542 pa velja za idealno sredstvo pri
zdravljenju ginekoloških in uroloških obolenj,
revmatičnih obolenj, zdravljenju bolezni in
poškodb gibalnega sistema. Zdravilne učinke
dopolnjujeta fango in šota.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

je navdih iskal pisatelj Karl May, v blagodejnosti
termalnih vrelcev je uživala igralka Sophia Loren,
zdravje za svoje vojake je v slovitih kopelih iskal Louis

Maribor

Bonaparte, brat slavnega vojskovodje. Terme Dobrna

Velenje

Kranj

za vas že od leta 1403.

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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Murska
Sobota

ZDRAVJE
V prenovljenem medicinskem
centru Dobrna Medical priznani
vrhunski zdravniki in medicinsko
osebje s podporo certificiranih
fizioterapevtov zagotavljajo najboljše
rezultate v ginekologiji, urologiji,
onkologiji, nevrokirurgiji, nevrologiji,
dermatologiji, rehabilitaciji,
fizioterapiji in estetiki.
Ob podpori balneoloških dejavnikov
so razvili rehabilitacijo in sodobno
preventivo obolenj gibalnega sistema.
Najdaljša tradicija zdravljenja na
področju ginekoloških obolenj z
naravnimi in medicinskimi dejavniki.
Zdravljenje neplodnosti na naraven
način in s celostnim pristopom ter ob
podpori postopkov fizikalne medicine,
psihološke podpore in dietne
prehrane.

AKTIVNO

Umeščenost Term Dobrna v naravo
ponuja prijetne možnosti rekreacije.
Za vas organizirajo športne aktivnosti
v vseh letnih časih, k aktivnosti pa
vabi tudi Športni park.
Aktivno in zabavno je lahko za celo
družino. V hotelu je mini kotiček s
škratom Vitkom, kjer se najmlajši
prepustijo domišljiji ter ustvarjajo
v kreativnih delavnicah, rišejo in se
igrajo.

PREVENTIVA
TERMALNI ODDIH
WELLNESS

Obiščite Deželo savn s ponudbo
parnih in finskih savn v Hotelu Vita
ali Savna studio Tisa v Hotelu Park.
V masažno-lepotnem centru Hiša
na travniku vas bodo popeljali v
svet razvajanja ter s programi za
oblikovanje telesa poskrbeli za
mladosten videz in popolno postavo.
Ponudbo wellnessa dopolnjujejo
termalne kopeli – sodobne v Hotelu
Vita ali s pridihom tradicije tik ob
izvoru termalne vode v Zdraviliškem
domu.

V centru Dobrna Medical so
pripravili preventivne zdravstvene
programe za vse, ki želijo z zgodnjim
diagnosticiranjem preprečiti nastanek
kronične bolezni in tako poskrbeti za
svoje zdravje.
Program Detox zagotavlja celovit
in naraven pristop k čiščenju telesa
z izbrano hrano, wellness tretmaji,
zdravstvenimi storitvami in
strokovnim vodenjem.
Programi za podjetja, ki želijo svojim
zaposlenim zagotoviti dolgoročno
uspešnejše delo in zdrav način
življenja.

DOŽIVETJA
V OKOLICI

→→ Vinsko obarvan izlet na Zlati grič v
idilično vinogradniško pokrajino.
→→ Sprehod po sedem hektarjev
velikem parku cvetja Mozirski gaj.
→→ Domače dobrote na okoliških
turističnih kmetijah.
→→ V Muzeju premogovništva v Velenju
se podate po podzemnih poteh
rudarjev.
→→ Ekomuzej hmeljarstva in
pivovarstva v Žalcu.
→→ Muzej Velenja na Velenjskem gradu,
enem od najlepših gradov
v Sloveniji.
→→ Izlet v Logarsko dolino, ki velja za
eno od najlepših dolin v alpskem
prostoru.

NASTANITEV

Hotel Vita****
Depandansa Vila Higiea****
Hotel Park***

VODNA ZABAVA

Kopanje v bazenih s termalno vodo
v Hotelu Vita vas bo napolnilo s
pozitivno energijo.
Na voljo so notranji bazen in
notranji otroški bazen, notranji
whirlpool, zunanji bazen in zunanji
otroški bazen, terasa za sončenje in
nudistična terasa.

Dobrna 50, 3204 Dobrna
Tel.: 03 790 81 10
info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si
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TERME DOLENJSKE
TOPLICE
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Hotel Balnea velja za enega od
najboljših wellness hotelov v Evropi.
Vrhunski dizajn in umetniška podoba.
Wellness center Balnea je oaza
osvežilnih kopeli, poživljajočih masaž,
krepilnih savn in vodnega razvajanja.
Vrhunski Center za medicinsko
rehabilitacijo z bogato tradicijo.
Aktivni oddih sredi narave.
Pohodništvo, nordijska hoja z
inštruktorjem in izleti v pragozd.
Privlačna destinacija za oddih v dvoje
ali z družino.

Sproščujoči ambient wellness hotela Balnea in zelena
kulisa narave sta kot nalašč za pobeg iz vsakdana.

POPOLN ODDIH ZA DUŠO
IN TELO
Nekdaj eno od najuglednejših zdravilišč v AvstroOgrski monarhiji se danes ponaša z enim najboljših
wellness hotelov v Evropi, Hotelom Balnea Superior.
Patina veličastne preteklosti in bogata zdraviliška

Termalna voda
Pozitivni učinki termalne vode v Dolenjskih
Toplicah so znani že stoletja. Dva od treh
termalnih izvirov se nahajata neposredno pod
notranjima bazenoma – knežjo in jamsko kopeljo.
Voda prihaja iz globine skoraj tisoč metrov. Je
izoakratoterma in rahlo mineralizirana, v njej je
največ kalcija, magnezija in hidrokarbonatov.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

tradicija Term Dolenjske Toplice se nadgrajujeta v
vrhunskem Centru za medicinsko rehabilitacijo, v
Maribor

Wellness centru Balnea pa se spretno prepletajo

Velenje

darovi narave in najsodobnejše storitve za popolno

Kranj

sprostitev telesa, uma in duha.

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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TERMALNI ODDIH
WELLNESS

Wellness center Balnea nudi vse za
popolno sprostitev na enem mestu:
termalne bazene, savne, kopeli,
masaže, kozmetični center za nego
obraza in telesa. Wellness center je z
atraktivnim panoramskim hodnikom
povezan s hoteli.
Svet savn s petimi savnami ima svojo
posebnost: klasično finsko savno na
prostem v brunarici Koča, ki ima tudi
nudistično teraso.
Edinstvena japonska kopel s
temperaturo vode 40 °C in zen sobo z
vodnimi posteljami za sproščanje.
Programi za pare: intimne termalne
kopeli in masaže v dvoje.

VODNA ZABAVA

Termalno kopališče z notranjim
bazenom, čofotalnikom za otroke in
povezanim bazenom na prostem.
Za sproščena poletna vodna doživetja
poskrbita veliko zunanje kopališče in
otroški bazen z gusarsko ladjo.

AKTIVNO

Vsakodnevna rekreacija z vodnikom:
nordijska hoja, jutranje vaje z
raztezanjem, jogalates.
Aktiven program pohodništva po
neobljudenih področjih Dolenjske
(kočevski pragozd in kraška planota
Kočevski Rog).
Na strehi hotela Balnea z lepimi
razgledi k vadbi spodbuja fitnes
Panorama.

ZDRAVJE
Na področju zdravljenja in
rehabilitacije se v Termah Dolenjske
Toplice usmerjajo na bolezni gibal,
stanj po poškodbah in operacijah,
boleznih centralnega in perifernega
živčevja in po malignih bolezni.
Pomemben del rehabilitacije je

balneoterapija v dveh termalnih
bazenih tik nad termalnim vrelcem,
v individualnih termalnih kopelih ter
v termalnem bazenu za skupinske in
individualne vadbe.
24-urna zdravstvena služba in
negovalni oddelek.
Diagnostični center s specialističnimi
ambulantami (ambulanta fizikalne
in rehabilitacijske medicine,
ortopedska, nevrokirurška in
revmatološka, nevrološka, ambulanta
za osteoporozo).

PREVENTIVA
Program obnovitvene rehabilitacije po
operacijah in poškodbah je namenjen
vsem, ki so imeli poškodbe na gibalih
in se še vedno srečujejo z bolečino.
Programi zdravstvene vzgoje za
sladkorne bolnike, za obvladovanje
sladkorne bolezni.
Ambulanta za estetske posege z
minimalno invazivnimi metodami
pomlajevanja, ki hitro in učinkovito
pripomorejo k svežemu in bolj
mladostnemu videzu.

DOŽIVETJA V OKOLICI

→→ Številne pohodniške in kolesarske
poti, ki vodijo do privlačnih
naravnih in kulturnih znamenitosti.
→→ Dolina reke Krke s številnimi
gradovi.
→→ Skozi Dolenjske Toplice vodi
evropska pešpot E7.
→→ Izleti v Belo krajino, ob Kolpo.
→→ Možnost panoramskih poletov,
rafting in čolnarjenje po Krki.
→→ Možnost izleta v Kočevski Rog z
edinstvenim pragozdom.

NASTANITEV

Hotel Balnea**** Superior
Hotel Kristal****
Hotel Vital****

Terme Dolenjske Toplice
Zdraviliški trg 7, 8350 Dolenjske Toplice
Tel.: 08 205 03 00
booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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THERMANA LAŠKO
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Edinstvena laška termalna voda,
ki zaradi posebne oblike kristalov
izžareva močno življenjsko energijo.
Kot darilo ali spomin jo lahko dobite
tudi v posebni steklenici.
Vrhunski programi rehabilitacije z
odličnimi rezultati.
Mestece Laško se ob zdraviliški
tradiciji ponaša še z eno – pivovarsko.
Tu je doma odlično Laško pivo, ki je v
Thermani Laško vtkano v edinstvene
wellness in kulinarično-pivovske
zgodbe.
Preventivni zdravstveni programi.
Alternativen pristop k zdravju in
boljšemu počutju – ayurveda v
Thermana & Veda Ayurveda centru.

Edinstvena steklena kupola, pod katero vodni užitki
vselej predstavljajo sončno plat življenja.

V DRUŽBI ZDRAVJA IN
DOBREGA POČUTJA
Krepčilne lastnosti laških zdravilnih vrelcev so
poznali že rimski legionarji, v srednjem veku so se
sem vračali misijonarji, v 19. stoletju pa je tu zraslo
mondeno letovišče avstroogrskega cesarja Franca

Laška termalna voda
Raziskave na Inštitutu Bion so pokazale, da
ima laška termalna voda zelo kakovostno
biopolje, njene zdravilne lastnosti pa so se
skozi desetletja dokazovale v terapevtske
namene pri balneoterapiji. Zaradi pozitivnih
in spodbujevalnih lastnosti je priporočljiva
tudi za pitje.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

Jožefa. Danes Thermana Laško slovi kot vrhunski
medicinski center, v katerem si lahko s pomočjo
Maribor

visoko usposobljene ekipe strokovnjakov povrnete ali

Velenje

okrepite zdravje. Tu, na sotočju rek Savinje in Rečice,

Kranj

se več kot 160 let tradicije in blagodejnosti laške

Celje

LJUBLJANA

vode kaže tudi v odlični ponudbi dobrega počutja.

Novo mesto
Koper

16

Kamnik

Murska
Sobota

ZDRAVJE
Dolgoletne izkušnje so zdravilno
delovanje termalnih vrelcev dokazale
pri blago zvišanem krvnem tlaku,
kroničnih vnetjih sklepov in hrbtenice
ter pri težjih okvarah in prizadetosti
gibal.
V Centru zdravja izvajajo vrhunske
programe proti bolečini v križu,
po možganski kapi, po poškodbi
spodnje okončine, programe
za osebe z multiplo sklerozo,
obnovitveno rehabilitacijo
za paraplegike in osebe s
kardiovaskularnimi obolenji.
24-urna zdravstvena nega omogoča
bolnikom daljše bivanje v zdravilišču.
priznanih svetovnih kozmetičnih hiš.
Ste za nekaj drugačnega? Pivovsko
razvajanje lahko doživite samo v
Thermani Laško. Če ste ljubitelj
sladkosti iz narave, vas pričakujejo
medene wellness zgodbe.
V Savna centru lahko obiščete
sedem sodobnih savn, a s pridihom
zgodovine Laškega – parna savna ima
obliko kotla za varjenje piva.

PREVENTIVA
Na temeljih laške termalne vode in
tradicije zdravljenja so s sodobnimi
pristopi oblikovani preventivni
programi – Terapija kot preventiva, V
lažji korak z artrozo, Limfna drenaža
in drugi.
Odličen zdravstveno-vzgojni in
preventivni program za zdravo
hrbtenico – Šola proti bolečini v križu.
Progam postenja in antistresni program
za lažje spopadanje z izzivi vsakdana.

TERMALNI ODDIH
VODNA ZABAVA

Termalni center navduši z mogočno
stekleno kupolo in razgibanimi
notranjimi bazeni v različnih nivojih,
zunanji pa so prav na sotočju dveh
rek. Osvojil je že sedem nazivov »naj
kopališče« v Sloveniji.
Izberete lahko tudi bolj umirjeno
termalno kopališče Hotela Zdravilišče
Laško.

WELLNESS

Filozofija sodobnega wellness in
spa centra temelji na razvajanju s
posebnimi rituali, tematskih kopelih
ter negah telesa in obraza z izdelki

AKTIVNO

Hotel Thermana Park Laško je odlična
izbira za aktivne družinske počitnice.
Po okoliških hribih vabijo številne
urejene tematske, pohodniške in
kolesarske poti.
Iz termalnih vrelcev na smuči!
Program Wellness & Ski.

DOŽIVETJA
V OKOLICI

→→ Terme so del destinacije Laško,
evropske destinacije odličnosti
(EDEN) za dostopni turizem.
→→ Mednarodno priznani Festival piva
in cvetja v juliju.
→→ Ogled Pivovarne Laško z
degustacijo.
→→ Okušanje medenih zgodb Laškega,
obisk medičarja in izdelovanje
lectovih src.
→→ Obisk Celjskega gradu in ogled
mesta Celje.
→→ Celjska koča – adrenalinski park, v
zimskem času smučanje.
→→ Kartuzija Jurklošter vabi k
odkrivanju življenja kartuzijanov.
→→ Ogled Polhove jame, pozabljenega
rudnika svinca in živega srebra.
→→ Obisk bližnjih turističnih kmetij in
okušanje tradicionalne kulinarike.

NASTANITEV

Hotel Thermana Park Laško****
Superior (ekološki okoljski certifikat
Eko Marjetica)
Hotel Zdravilišče Laško****
(certifikat Invalidom prijazen hotel)

SELFNESS
Programi v Thermana & Veda
Ayurveda centru temeljijo na
tradicionalnih metodah ayurvede in
celostni obravnavi posameznika.
Ayurvedo v Thermani lahko
doživite tudi v kulinariki. Na voljo
so ayurvedski meniji, ki imajo
pomembno vlogo pri vzpostavljanju
ravnovesja.

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Tel.: 03 423 22 00
info@thermana.si
www.thermana.si
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TERME LENDAVA
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Manjše terme, kjer se napolnite z
vitalnostjo in pozitivno energijo.
Povrnite si zdravje v energetsko polni
naravi in ob edinstveni blagodejni
parafinski zdravilni vodi.
Gostje se radi vračajo med gostoljubne
ljudi, v majhen termalni center, kjer
je vse pod eno streho in kjer kuharji
kuhajo kot doma.
Popolne terme za oddih v zlatih letih.
Kam bi šli najprej: na bograč, v
olimpijski bazen, na kolo ali na
sprehod? Druženja in izleti so najboljši
recept za naravno pomlajevanje.

Edinstvena zelena voda fosilnega izvora blagodejno
vpliva na kožo.

NAVDANI Z VITALNO
ENERGIJO
Terme Lendava ležijo na stičišču Slovenije,
Madžarske in Hrvaške, v razkošju izjemne narave.
Ob mrtvicah reke Mure gnezdijo štorklje, tu se
prepletajo panonske ravnice in vinorodne gorice in

Naravna parafinska termomineralna voda
Pod vinorodnimi Lendavskimi goricami, v
Termah Lendava, izvira edinstvena natrijhidrokarbonatna zdravilna termomineralna
voda, zelo bogata s parafinom, ki predstavlja
osnovo za zdravstvene programe. Moč znanja
in energija narave za revmatska obolenja ter
bolezni ščitnice, dihal in kože.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

tu je doma najpomembnejši vir zdravja v Termah
Lendava – edinstvena parafinska termomineralna
Maribor

voda. Popolno sožitje blagodejne zelene vode,

Velenje

zelene narave, prav posebne energije in prijaznih

Kranj

ljudi.
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Koper
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ZDRAVJE
Parafinska termomineralna voda
blagodejno vpliva na kožo, primerna
je za lajšanje težav in preventivo
pri vseh vrstah revmatskih obolenj,
za zdravljenje po poškodbah in
operacijah gibalnega sistema,
zdravljenje stanja po obolenjih
perifernega živčevja ter stanja po
opeklinah. Po izkušnjah obiskovalcev
ugodno vpliva tudi pri kroničnih
vnetjih rodil.
Zdravstveni tretmaji po vaši meri
za lajšanje revmatskih tegob in
osteoporoze.
Center za zdravje ščitnice.
Program za zdravo staranje.

DOŽIVETJA
V OKOLICI

PREVENTIVA
Visoko usposobljeni terapevti ob
sodobnem znanju ohranjajo tudi
dragocene tradicionalne pristope
priprave zeliščnih, parafinskih in
parafango oblog.
Parafango, posebna mešanica parafina
in zdravilnega blata (fanga), sprošča,
deluje zdravilno v globino telesa in
hkrati lepša videz kože.
V Termah Lendava zdravstvene
metode dopolnjujejo alternativni
pristopi, saj je zdravje holističen
pojem. Na voljo je akupunktura,
novost v ponudbi pa predstavlja
Zdravilni park.

TERMALNI ODDIH
WELLNESS

Bazen s parafinsko termalno vodo za
mehkejšo kožo.
Privoščite si parafinsko oblogo za
roke, ki na najbolj naraven način
poživi kožo.
Poklonite si amulet Term Lendava,
cekin zdravja za dobro počutje.

Sprehodite se preko šestih energijskih
točk Energijskega parka za dobro
počutje, ki pomagajo pri različnih
zdravstvenih tegobah.
Bosonoga pot: brez čevljev za
energijsko čiščenje telesa in polnjenje
z energijo.
Športni geli Lyndva s parafinsko vodo,
idealni za rekreativce in profesionalne
športnike.

→→ Kulturno-zgodovinska dediščina
Lendave (židovska sinagoga,
cerkev sv. Katarine, mogočni grad,
muzej meščanstva, tiskarstva in
dežnikarstva).
→→ Skozi tri države v enem dnevu
(vodeni kolesarski izleti).
→→ Bukovniško jezero z energijskimi
točkami in Ivanov izvir z zdravilno
vodo, ki naj bi izboljševala vid.
→→ Izlet v bližnje Lendavske gorice in
jeseni ogled trgatve.
→→ Ogled mumije vojščaka Hadika, ki je
Lendavo branil pred turškimi
vpadi.
→→ Pustolovski park Bukovniško
jezero.
→→ Permakulturni inkubator v vasi
Čentiba.
→→ Obisk sosednjih dežel Madžarske in
Hrvaške.

VODNA ZABAVA

Nabiranje plavalnih kilometrov v
olimpijskem bazenu.
Vodni park, primeren za odrasle in otroke.
Poležavanje, čofotanje ali namakanje.
Vi izberite …

NASTANITEV

Hotel Lipa ***
Apartmaji Lipov gaj ***
Kamp Terme Lendava ***

AKTIVNO

Aktivne družinske počitnice: krepitev
telesa in duha z vitezom Miho, ki z
različnimi aktivnostmi in lokalnimi
legendami otroke seznani z duhom
tega vzhodnega konca Slovenije,
obenem pa jih uči vztrajnosti v športu.
Sedem kolesarskih tur z izhodiščem
in ciljem v Lendavi, dolgih od 20 do
65 kilometrov. Deloma vodijo tudi
po Madžarski in Hrvaški, vse pa
vključujejo namige za ogled bližnjih
znamenitosti.

Tomšičeva 2a, 9220 Lendava
Tel.: 02 577 44 00
info@terme-lendava.si
www.shr.si
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TERME 3000 –
MORAVSKE TOPLICE
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Tako široke in velike terme, da zagotovo
vsakdo najde nekaj za svojo dušo.
Črna termomineralna voda, najtoplejša
v Sloveniji, je še posebej učinkovita pri
težavah s sklepi.
Vrhunski medico-wellness programi v
Thermaliumu vas bodo prerodili.
Koliko je pol hektarja vodnih površin?
Toliko, da vam zanesljivo ne bo dolgčas!
Obilje pristnih okusov prekmurske
kulinarike.

Z edinstveno blagodejno črno termomineralno vodo
so Terme 3000 – Moravske Toplice nekaj posebnega.

RAZVAJENI Z NEŠTETIMI
UŽITKI
Panonsko morje, ki se je tukaj, v osrčju Prekmurja,
razlivalo pred milijoni let, je za sabo pustilo bogato
dediščino termalnih vrelcev. Kjer se blago gričevje
Goričkega preliva v Panonsko nižino, vas pričakuje

Črna termomineralna voda
Stalni gostje Term 3000 redno poročajo o
blagodejnem protibolečinskem učinku črne
vode, o njenih učinkih pri zdravljenju kroničnega
revmatizma, stanjih po poškodbah gibalnega
sistema ter tudi pri luskavici in nevrodermitisu.
Črna voda je še posebej učinkovita pri težavah s
sklepi, saj blaži bolečine in izboljša gibljivost.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

razkošje doživetij v sozvočju z zdravilnimi učinki
svetovno znane črne termomineralne vode – ki je
Maribor

temelj zdravstvene, medico-wellness in kopališke

Velenje

ponudbe Term 3000 – Moravske Toplice.

Kranj
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Novo mesto
Koper

20

Murska
Sobota

TERMALNI ODDIH
VODNA ZABAVA

Vodni raj za majhne in velike na več
kot 5200 m2 (28 notranjih in zunanjih
bazenov z vodnimi atrakcijami in
tobogani).
Povzpnite se na 22-metrski stolp
in izberite AquaLoop, prvi evropski
tobogan s polnim luping obratom, ali
Kamikaze s prostim padom.
Doživetja za najmlajše. Viki
je najpogumnejši štrk v vsem
Prekmurju, ki najmlajše navdušuje s
štrkastičnimi aktivnostmi na vodi in
v športnem parku, jih uči poguma in z
njimi raziskuje okolico.

WELLNESS

V bogati ponudbi storitev medicowellness centra Thermalium izstopajo
tiste, katerim je dodan ščepec
Prekmurja.
Izberite katero od posebnih masaž.
Panonski travnik razvaja z olji,
izdelanimi iz prekmurskih zelišč, Mala
livada pa z bučnim oljem, ki je prava
zakladnica mineralov in vitaminov.
Kopanje v termalni vodi pozitivno
vpliva na celotni organizem, saj ga
pomiri, tonizira, osveži, izboljša
prekrvavitev in zmanjša bolečine.
V kozmetiki Thermalium je ujeta moč
črne termomineralne vode, ki jo lahko
odnesete domov.

AKTIVNO

V Termah 3000 ste zlahka aktivni!
Terme spodbujajo gibanje otrok.
Gibanje je glavno vodilo animacijskih
programov za otroke.
Golf igrišče Livada: preizkusite
se na golf igrišču z 18 luknjami
in najdaljšim igralnim poljem v
Sloveniji.
Rekreativne poti: v okolici Moravskih
Toplic je označenih več kot 100
kilometrov tematskih poti in poti
za kolesarjenje, pohodništvo in
nordijsko hojo.

DOŽIVETJA V OKOLICI

ZDRAVJE
Naravni dejavniki in vrhunska
strokovnost za zdravljenje stanj s
področja ortopedije, revmatologije in
dermatologije.
Center za rehabilitacijo po
rekonstrukciji dojk in po estetskih
kirurških posegih.
Center za rehabilitacijo
degenerativnih stanj, stanj
po poškodbah in operacijah
lokomotornega sistema.
Visoka stopnja uspešnosti zdravljenja
psoriaze in psoriatičnega artritisa.
Dobri rezultati pri zdravljenju
športnih poškodb.

PREVENTIVA
Medico-wellness center Thermalium,
eden največjih v tem delu Evrope, z
več kot 120 sprostitvenimi in 150
terapevtskimi storitvami.
Močna ekipa strokovnjakov za
vrhunske medico-wellness programe.
K vašemu zdravju prispevajo dragocene
naravne danosti Prekmurja.
Thai center z najsodobnejšo ponudbo
tajskih masaž in antistresnih
tretmajev.

→→ Evropska vas štorkelj Velika Polana:
pridite pogledat, kje so štorklje
doma.
→→ Otok ljubezni, naravni otok na Muri.
→→ Tradicionalna panonska vas.
→→ Nasad orhidej Ocean Orchids, ki
rastejo s pomočjo termalne vode.
→→ Skok v preteklost z burjaši na reki
Muri.
→→ Ogled priprave prekmurskega
bučnega olja.
→→ Bukovniško jezero z energijskimi
točkami in Ivanov izvir z zdravilno
vodo, ki naj bi izboljševala vid.
→→ Pustolovski park Bukovniško jezero.
→→ Doživljajski park Vulkanija: vas
zanima, kako bruhajo vulkani?
→→ Prekmurje boste najbolje spoznali
na izletu »Prekmurje, pokrajina
odlične kulinarike in prijaznih
ljudi«.

NASTANITEV

Hotel Livada Prestige*****
Hotel Ajda****
Hotel Termal****
Apartmajsko naselje Prekmurska
vas****
Bungalovi Turistično naselje***
Kamp Terme 3000****

Kranjčeva ulica 12
9226 Moravske Toplice
Tel.: 02 512 22 00 (rezervacije)
info@terme3000.si
www.shr.si
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TERME OLIMIA
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Terme Olimia, prva destinacija za
selfness v Sloveniji.
Prestižni Wellness Orhidelia, vedno
znova izbran kot »naj slovenski
wellness«. V vas prebudi ljubezen do
vašega telesa in duha.
Specializirani za rehabilitacijo
hrbtenice, odpravljanje bolečin v vratu
in križu.
Moderna arhitektura v sozvočju z
naravo.
Prijazna zaokrožena destinacija z
obilico privlačnih doživetij.

Nazaj k sebi. Vedno hvaležno potovanje.
Selfness v Termah Olimia.

NAZAJ K SEBI
V osrčju Kozjanskega privre iz globin prav posebna
voda. Telo zna pobožati od zunaj in od znotraj. Njena
zdravilna moč je že dolgo priznana. Na temeljih
narave so se razvile Terme Olimia, ki navdušujejo s
svojo arhitekturno dovršenostjo, izjemno vpetostjo v

Olimska termalna voda
Biopolje olimske vode je stabilno, ubrano,
povezujoče in poživljajoče, na človeka vpliva
pozitivno, spodbujevalno. Vsebnost silicija
pomembno vpliva na zdravje vseh vezivnih tkiv,
kosti in hrustanca. Nizka vsebnost mineralov
spodbuja čiščenje telesa ter poživlja in krepi
obrambni mehanizem telesa.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

zeleno okolje ter barvito ponudbo za zdravje, dobro
počutje in uravnoteženo življenje. Je svet. In je
drugačen svet. V Termah Olimia se gosti prebujajo

Maribor

vase.

Velenje

Kranj
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SELFNESS
Številne priložnosti za učenje tehnik
samozdravljenja iz energijske medicine
in spoznavanje veščin za spopadanje
z vsakodnevnimi izzivi: energijske
jutranje vaje, hišni ritual krepitve
pozornosti, dihalne vaje, meditacije
z vizualizacijo, terapije z glasom,
bosonoga hoja, kopeli v gozdu ….
Navdušili se boste za zdrave telesne
aktivnosti in spodbudili čuječnost tudi
pri izbiri vitalnih jedi, ki jih v veliki
meri pridelajo okoliški kmetje.
Vsak tretji petek v mesecu je dan za
selfness. Privoščite si ga.

TERMALNI ODDIH
WELLNESS

Wellness Orhidelia je najprestižnejši
del Term Olimia. V vas bo prebudil
ljubezen do vašega telesa in duha.
Odkrili boste, da v olimski vodi ni le
neskončna ljubezen matere narave,
ampak je v njej utelešena tudi globoka
tišina. Preplet zunanjih in notranjih
bazenov, Sveta savn in tematskih
počivališč je prava arhitekturna
poezija.
Izberete lahko tudi razgiban kompleks
Wellness centra Termalija z vodno
oazo, največjim svetom savn v
Sloveniji ter Spa&Beauty centrom z
edinstvenimi wellness tretmaji.
Nekoliko intimnejši Spa Armonia je
še posebej znan po hišnih masažah
Armonia, Olimia in Vitae ter
razvajanjih v dvoje.

VODNA ZABAVA

V poletnem času najbolj navdušuje
zunanji Termalni park Aqualuna.
Čakajo vas vodne drče in steze za
spuste, bazen z valovi, najdrznejše
pa navduši King Kobra – najbolj divji
tobogan v Sloveniji.

Najmlajšim so namenjeni mini klub
King Kobra z razgibano animacijsko
vsebino, številni otroški bazeni z
vodnim igralom Aquajungle ter
Aquasafari z živalmi v naravni velikosti.

ZDRAVJE
V Centru zdravja Olimia na temeljih
tradicije razvijajo sodobne programe,
ki krepijo zdravje in dobro počutje.
Zdravnik po skrbnem pregledu in
diagnostiki za vsakega gosta pripravi
individualni terapevtski in prehranski
program.
Terme se odlikujejo v rehabilitaciji
ortopedskih in travmatoloških
bolnikov, revmatičnih obolenj in
v rehabilitaciji po operativnem
zdravljenju.
Posebnost in specializacija Term
Olimia pa sta rehabilitacija hrbtenice
ter odpravljanje bolečin v vratu in
križu. Terapevtske tehnike, združene
v Olimski pristop, so usmerjene v
korekcijo napačnih gibalnih vzorcev in
mišičnih neravnovesij, ki so posledica
sedečega načina življenja.

PREVENTIVA
Preventivni programi krepijo vitalnost
in odpravljajo posledice slabega
življenjskega sloga.
Pri diagnostičnih in terapevtskih
postopkih so v Termah Olimia
združili preizkušene holistične
pristope ter jih povezali z veščinami
sodobne manualne medicine,
tradicijo vzhodnjaškega zdravljenja
in najsodobnejšimi napravami, ki v
telesu na naraven način spodbujajo
procese samoobnove.

DOŽIVETJA V OKOLICI

→→ Samostan Olimje s tretjo najstarejšo
lekarno v Evropi.
→→ Čokoladnica Synercus Olimje.
→→ A-golf z devetimi igralnimi polji.
→→ Jelenov greben, številni vinotoči,
domača pivovarna in turistične
kmetije.
→→ Koča pri čarovnici – dežela pravljic
in domišljije.
→→ Grad Podsreda.
→→ Muzej na prostem Rogatec.
→→ Urejene kolesarske in sprehajalne
poti.

NASTANITEV

Hotel Sotelia**** Superior
Hotel Breza****
Aparthotel Rosa****
Vas Lipa***
Kamp Natura*****

Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek
Tel.: 03 829 78 36
info@terme-olimia.com
www.terme-olimia.com
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PTUJ
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Terme, kjer preprosto ne morete
drugače, kot da ste aktivni in fit.
Privoščite si oddih, kot si ga je znal
privoščiti sam rimski cesar.
Kultura kopanja na Ptuju sega v
antične čase, ko so v terme zahajali
patriciji. Danes Terme Ptuj sodobnim
uživačem nudijo moderen vodni park
z največjim sistemom toboganov v
Sloveniji.
Eden od največkrat nagrajenih
medico-wellness centrov.
Kjer se kalijo svetovno znani
športniki in plavajo najboljši plavalci.

Ob ptujskih termalnih vrelcih so se dobro
počutili že stari Rimljani, danes pa tu iščemo
energijo za spopadanje z izzivi vsakdana.

OSVEŽENI Z AKTIVNIMI
DOŽIVETJI
Eno od najmlajših zdravilišč v Sloveniji domuje v
najstarejšem slovenskem mestu Ptuj, polnem zgodb
preteklosti. Ob vrelcih zdravilne termalne vode je
postavljena celovita zdravstvena in medico-wellness

Termalna voda
Vrelci iz globine 1100 m s temperaturo 56 °C
prinašajo blagodejno naravno termalno vodo.
Blaga po svoji sestavi, a krepka, ko je treba
poživiti organizem. Najučinkovitejša pa je pri
zdravljenju revmatskih bolezni in zdravljenju
bolezni gibal, poškodb ter pooperacijskih stanj
na okostju, sklepih in mišičju.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

ponudba Term Ptuj, velik vodni park in vrhunski
medico-wellness center pa vam nudita brezskrbno
Maribor

uživanje, kot so ga poznali premožni Rimljani. Terme,

Velenje

kjer so razvili nov koncept oddiha za izziv sodobnemu

Kranj

življenjskemu slogu.
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LJUBLJANA
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SELFNESS
Terme Ptuj nudijo nov koncept oddiha
za izziv sodobnemu življenjskemu
slogu.
Od sprostitve do polnjenja baterij in
prenove vašega videza – tretmaji za
naravno pomlajevanje in oblikovanje
telesa pod zdravniškim nadzorom.
Napolnite se z energijo na Vetrnici
zdravja, ki predstavlja šest elementov:
krepi organizem, poglablja odnos do
sebe in soljudi, omogoča obvladovanje
stresa in je odlična preventiva proti
sindromu izgorelosti.
Program Bodite fit: poln krožnik in
uživanje ob zdravi hrani za dobro
počutje.
masažami. Poskusite masažo Valens
Augusta z antistresno masažo glave
in stopal ali rimsko masažo hrbta z
aromaterapevtskim vinskim oljem za
zmanjšanje napetosti.

AKTIVNO

TERMALNI ODDIH
VODNA ZABAVA

Velikanski vodni park vam ponuja
obilico zabave in adrenalina: devet
zabavnih toboganov, počasna reka,
bazen z valovi, podvodne masaže in
otroški bazen s tobogani.
Pridobite si plavalno kondicijo v
olimpijskem bazenu, kjer vodne milje
nabirajo tudi profesionalni plavalci z
vsega sveta.
Večnadstropni stolp s tobogani, kjer
poskrbi za adrenalinsko izkušnjo
tobogan Tajfun.

WELLNESS

V Valens Augusta medico-wellnessu
je moč doživeti pravo hedonistično
razvajanje.
Za dinamično sproščanje izberite
vodni park, kjer najbolj izstopajo
savne v vinskih sodih.
Romantične kopeli, VIP-sobane
za masaže ali razvajanje v dvoje v
intimnem vzdušju Bazena cesarjev.
Izbirate lahko med edinstvenimi

V Termah Ptuj ste le streljaj od
najstarejšega slovenskega mesta, a
hkrati v naravi. Jutranji tek ali hoja ob
reki Dravi vse do mesta vas napolnita
z energijo za ves dan.
Golf igrišče z 18 luknjami v
neposredni bližini, ki je zaradi
številnih vodnih ovir nekaj posebnega.
Veslanje, jadranje in wakeanje na
največjem slovenskem umetnem
jezeru in reki Dravi.

PREVENTIVA
Eden od največkrat nagrajenih
medico-wellness centrov poseben
poudarek daje učenju in motivaciji
gostov za zdrav način življenja.
Razkrijejo vam skrivnost, kako do
čudovite postave in pomlajenega
videza po naravni poti, s takojšnimi in
dolgoročnimi učinki.

ZDRAVJE
V Centru za športno medicino
sta blagodejna voda in visoka
usposobljenost zdravstvenega osebja
podlaga za uspehe na področjih
športne medicine in ortopedije.
Center za zdravje hrbtenice in sklepov.
V celostnem mozaiku rehabilitacije so
združeni učinki naravnih dejavnikov,
raznolike metode fizioterapije ter
pestre možnosti rekreativne in
vzdržljivostne vadbe.

DOŽIVETJA V OKOLICI

→→ Zgodovinsko mesto Ptuj v
neposredni bližini.
→→ Ogled najstarejše slovenske vinske
kleti in najstarejše vinske trte na svetu.
→→ Evropsko središče mitraizma.
→→ Puchov muzej za ljubitelje
starodobnih vozil.
→→ Oglejte si razvaline gradu Vurberk
in se sprehodite po njegovih
energetskih točkah.
→→ Pravljični gozd Rdeča kapica.
→→ Vinska cesta Jeruzalem in Haloze.
→→ Kurentovanje – največji pustni
karneval v Sloveniji.
→→ Rimske igre za vrnitev 2000 let v
preteklost.

NASTANITEV

Grand hotel Primus ****Superior
Bungalovi Ptuj ***
Počitniške hišice Ptuj ***
Kamp Terme Ptuj ****
Glamping Vinska vas ****

Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
Tel.: 02 749 45 00
info@terme-ptuj.si
www.shr.si
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ZDRAVILIŠČE RADENCI
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Kjer si povrnete zdravje in vitalnost
ob slavni mineralni vodi Radenska.
Okusite jo lahko neposredno iz izvira.
Pionir v rehabilitaciji in preventivi
srčno-žilnih bolezni v Sloveniji.
Mineralni in termalni izviri zdravja za
pitje, plavanje, sprostitev, negovanje
in zabavo.
Zdravilišče Radenci je poznano tudi
kot bioklimatsko zdravilišče, kjer vas
blagodejna klima razvaja z več kot
250 sončnimi dnevi na leto.
Tu tudi kuharji skrbijo za vaše zdravje.

Voda Radenska z visoko naravno vsebnostjo CO2
zdravi in poživlja. Po svetu jo poznajo po treh srcih.

OBDANI Z IZVIRI
ZDRAVJA
Zdravilišče Radenci vabi v severovzhodni del
Slovenije, v pokrajino žitnih polj in vinorodnih gričev,
ob reko Muro, kjer, tako pravijo legende, pridni
škrati pod zemljo utirajo pot mineralni vodi. Radenci

Mineralna in termalna voda, zdravilno
blato in blago podnebje
Mineralna voda Radenska po vsebnosti CO2
spada med najbogatejše mineralne vode v
Evropi. Bogastvo vode v Zdravilišču Radenci
dopolnjuje termomineralna voda, svoje zdravilne
učinke pa dodata še sladkovodno blato in
izredno blago podnebje.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

so med redkimi zdraviliškimi kraji v Evropi s kar
štirimi naravnimi zdravilnimi dejavniki, na katerih
Maribor

temelji celovita zdravstvena ponudba najsodobneje

Velenje

opremljenega kardio-rehabilitacijskega centra v tem

Kranj

delu Evrope. Dom slavne mineralne vode Radenske

Celje

LJUBLJANA

in 130 let zdraviliške tradicije!
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ZDRAVJE
Celovita zdravstvena ponudba
najsodobneje opremljenega kardiorehabilitacijskega centra v tem delu
Evrope.
Znamenita mineralna kopel Radenska
izboljšuje cirkulacijo, znižuje krvni
tlak in stabilizira srčni utrip.
Pitne kure Radenske pozitivno
učinkujejo pri srčno-žilnih obolenjih,
boleznih ledvic in sečil ter boleznih
presnove.
Kardiorehabilitacijski center z
najsodobnejšo opremo.
Za zdraviliške goste 24 ur na dan
skrbi uigrana ekipa zdravnikov
– internistov, kardiologov, v
strokovnem timu sodelujejo še fiziatri,
po potrebi kardiokirurg, interventni
kardiolog, angiolog in flebolog,
nevrolog, diabetolog, nefrolog, urolog,
gastroenterolog, ortoped, psiholog,
nutricionist, ter ekipa specializiranih
fizioterapevtov in medicinskih sester.

PREVENTIVA
V Zdravilišču Radenci skrbimo za vaše
srce – pomagamo vam ga obvarovati
pred negativnimi učinki današnjega
hitrega življenjskega tempa.
Hennova pitna kura mineralne vode
Radenska iz najstarejšega zdravilnega
vrelca, ki izboljšuje počutje,
krepi imunski sistem, prispeva k
normalizaciji krvnega tlaka in splošni
sprostitvi.
Skrb za srce: pregled srca z
najmodernejšim 3D ultrazvokom,
program Za zdravo žensko srce
(ker je žensko srce občutljivejše na
srčne bolezni) in program Zaščitimo
srce športnika in rekreativca (ker
morajo športniki vedeti, koliko lahko
obremenijo svoje srce).
Vadba v bazenu za zdravje srca.
Preventivni pregledi: modro je
pravočasno preveriti svoje zdravje
srca.

TERMALNI ODDIH
WELLNESS

V medico-wellness centru Corrium
je wellness v službi zdravja. Masaže,
tretmaji, mineralne kopeli in savne.
Bazenski kompleks s 1460 m2
vodnih površin z 10 različnimi in
med seboj povezanimi bazeni s
termalno in navadno ogrevano
vodo.
»Odprite« se pozitivnim mislim in
energiji Ayurveda centra.
Fango obloge zmanjšujejo stres in
pomirjajo ter odlično dopolnjujejo
učinke masaž in mineralnih kopeli.
Stone & Concerto Salon – detox,
učvrščevanje in oblikovanje telesa.

AKTIVNO

Aktiven oddih po vaši meri: tekaške,
sprehajalne, kolesarske poti in poti za
nordijsko hojo.
Jutranja gimnastika za nov zagon
dneva.
Srčkova pot v zdraviliškem parku –
odkrijte zgodovino zdravilišča.
Lov za »mehurčki« v bližnji okolici
zdravilišča – zabavna dogodivščina za
vse.

DOŽIVETJA V OKOLICI

→→ Ogled polnilnice znamenite
mineralne vode Radenska.
→→ Pokušina bučnega olja, prleške
šunke in lokalnih vin v Jeruzalemu.
→→ Ogled Radgonske kleti s pokušino
slovite Radgonske penine.
→→ Krajinski park Goričko.
→→ Čebelarski muzej Krapje.
→→ Spust po reki Muri.
→→ S kolesom na čezmejni lov za
zakladom.
→→ Pustolovski park Bukovniško jezero.
→→ Obiščite park Vrt spominov in
tovarištva na Petanjcih.
→→ Maraton treh src v maju – tu tečejo
za srce, za troje src.

NASTANITEV

Hotel Radin****
Hotel Izvir****

Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci
Tel.: 02 520 27 22
info@zdravilisce-radenci.si
www.shr.si
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MEDICAL CENTER ROGAŠKA
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Donat Mg, z magnezijem najbogatejša
voda na svetu. Vsebuje več kot 1.000
mg magnezija na 1 liter, kar jo uvršča v
sam vrh zdravilnih vod na svetu.
Odličen medicinski center, 40
zdravnikov specialistov in certifikat
ACI za kakovost in varnost postopkov
po mednarodnih standardih.
Zdravljenje s pomočjo edinstvenih
naravnih dejavnikov: pitje mineralne
vode Donat Mg iz izvira, mineralne
kopeli, fango, zeliščne obloge in
blagodejna klima.
Vrhunske storitve balneoterapije,
specialističnih zdravstvenih storitev,
fizioterapije in kirurgije na enem mestu.
400-letna tradicija in prelep zdraviliški
park s cvetnimi nasadi in izvirno
klasicistično arhitekturo.

Pitje naravne mineralne vode Donat Mg na izviru ima
dokazano zdravilno moč.

ŠTIRI STOLETJA IZVIROV
ZDRAVJA
Legenda pravi, da je bog Apolon ukazal krilatemu konju
Pegazu, da udari s kopitom, odpre Roitschocrene,
rogaški vrelec, in pije, saj da je »vir zdravja in resnična
božja moč«. Pravi razcvet je zdravilišče doživelo v drugi

Naravna mineralna voda Donat Mg
Pitna kura Donat Mg iz izvira je v kombinaciji z
izbranimi terapijami nepogrešljiva pri odpravljanju
zaprtja, debelosti, čezmernem izločanju želodčne
kisline in pri težavah z zgago. Odlično vpliva na
organizem v stresnih razmerah, ob umskih in
telesnih naporih, pri sladkorni bolezni, povišanem
krvnem tlaku in nosečnosti.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

polovici 19. stoletja, ko so se v mondenem zdraviliškem
kraju vrstili obiski vladarskih družin in visokega plemstva.
Maribor

Izbrano občinstvo so razvajali vrhunski umetniki. Danes

Velenje

je Medical center Rogaška eden od najpomembnejših

Kranj

centrov za zdravje in lepoto v tem delu Evrope.
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Združuje edinstvene naravne vire, štiristoletno tradicijo
in sodobna medicinska strokovna dognanja.
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ZDRAVJE
Edino zdravilišče v Sloveniji, ki
je usmerjeno v preprečevanje,
rehabilitacijo in nadaljnje zdravljenje
gastroenteroloških in endokrinih
bolezni ter stanj po operacijah.
Specialistični pregledi in diagnostika
(gastroenterologija, kardiologija,
UZ, rentgen, ginekologija, urologija,
alergologija, pulmologija, ortopedija,
pediatrija).
Klinični laboratorij (160
laboratorijskih analiz).
Vrhunski strokovnjaki s področij
estetske plastične in žilne kirurgije,
kirurgije roke, dermatologije ter
fizioterapije in balneoterapije.

Specializirani zdravstveni programi:
gastroenterološki, za diabetike, otroke,
za hujšanje, razstrupljanje, klinika za
zdravo spanje in pelvični center.

PREVENTIVA
Izreden nabor preventivnih strnjenih in
razširjenih pregledov na enem mestu.
Preventivni menedžerski programi in
preventivni program za rekreativne
športnike.
Celostni pristop k prehranskemu
svetovanju in programi ugotavljanja
intolerance na hrano.
Programi za mladostni videz,
sestavljeni iz storitev s področij
estetske dermatologije, estetske
plastične kirurgije, oblikovanja telesa
in storitev kozmetičnega salona pod

nadzorom priznanih dermatologov in
plastičnih kirurgov.
Strokovno usposobljeni in izkušeni
fizioterapevti izvajajo kakovostne
programe fizioterapije (manualna
terapija, kinezioterapija, elektroterapija,
mehanoterapija in druge).
Medicinske in terapevtske masaže,
specialne masaže, obloge in pilingi
so ob močnih naravnih danostih
izjemna naravna pot za pridobivanje
in ohranjanje zdravja.

SELFNESS
Individualni programi vzpostavljanja
ravnovesja telesa, uma in duha
temeljijo na znanju, tradiciji in
priznanih naravnih dejavnikih.

DOŽIVETJA
V OKOLICI

→→ V naravo vabijo izjemen zdraviliški
park s promenado in prijetne
sprehajalne poti.
→→ Steklarna Rogaška – ogled tovarne
steklenih izdelkov, turistična pot.
→→ Kozmetika Afrodita, proizvajalec
kozmetike, vodilna slovenska hiša
lepote.
→→ Anin dvor – pet muzejskih zbirk,
kjer spoznate bogato zgodovino
Rogaške Slatine.
→→ Zbirka kaktusov – edinstvena zbirka
več kakor 7000 kaktusov z vsega
sveta.

NASTANITEV

Hotel Slatina Medical***
Hotel Slatina je zdraviliški
hotel ob zdraviliški promenadi
z zdravstvenim centrom,
nadzorovano dietno prehrano, 24urno nego, specializiran za izvajanje
celovitega zdraviliškega zdravljenja.
Izbirate lahko tudi med drugimi
hoteli v Rogaški Slatini.

Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina
Tel.: 03 811 70 15
info@rogaska-medical.com
www.rogaska-medical.com
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TALASO STRUNJAN
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Edino slovensko zdravilišče in
talasoterapevtski center ob morju, ki
leži v zaščitenem krajinskem parku,
znanem po več kot tisočletje starih
solinah, kjer še danes pridobivajo sol
na tradicionalen način.
Izredna zdravilna moč morja!
Sprostitev v Talaso centru Salia, v
duhu Mediterana.
Aktivne počitnice na Mediteranu, 365
dni v letu.
Odlično urejena plaža z modro
zastavo, ki se ponaša z eno od
najčistejših vod v Mediteranu.

Talasoterapevtski center ob morju. Občutite
blagodejno moč morja, narave in sonca.

SONČNI ZALIV ZDRAVJA
Priznano slovensko klimatsko zdravilišče in
talasoterapevtski center Talaso Strunjan odlikuje
izjemna lega tik ob morju, v osrčju krajinskega parka,
na najbolj zelenem koščku slovenske obale, ki je
obenem stičišče pohodniških in mnogih drugih poti.

Morska voda, morska klima, morsko
blato, alge in soli
Temelj ponudbe je talasoterapija, ki jo omogočajo
naravne danosti z morskim podnebjem.
V neposredni bližini morja lahko občutite
učinkovitost zdravilne morske klime z aerosoli z
bližnjih solin, ogrevane morske vode v bazenih ter
zdravilnega morskega blata in morske soli.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

V kraju z več kot 2300 ur sonca na leto boste našli
zdravilen morski oddih, odlične zdravstvene storitve
in obilo možnosti za aktivne počitnice.

Maribor
Velenje

Kranj

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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TALASO ODDIH
WELLNESS

Veliko kopališče z ogrevano morsko
vodo v Hotelu Svoboda (dva notranja
bazena, otroški bazen in zunanji
bazen).
Sprostitev v svetu savn z
mediteranskimi aromami: finska z
razgledom na sredozemski vrt, turška,
solna, aroma, infrardeča savna,
jacuzzi.
Mediteranski wellness: masažne
morske kopeli in nega z vrhunsko
kozmetiko v Talaso centru
Salia.
Kulinarika s poudarkom na zdravih,
ekološko pridelanih jedeh s pridihom
Mediterana.
sester, fizioterapevtov in maserjev.
V ambulantah zdravstvenega
centra gostujejo priznani specialisti
fizikalne medicine in rehabilitacije,
ortopedije, kardiologije, pulmologije
in ginekologije.

SELFNESS
AKTIVNO

Aktivne počitnice na Mediteranu, 365
dni v letu, sredi neokrnjene narave, na
stičišču treh dežel.
Pohodništvo, kolesarjenje, nordijska
hoja – sredi neokrnjene narave,
s čudovitimi pogledi na morje in
slikovite vasice Slovenske Istre.
Kar 80 km označenih pešpoti, ki se
začenjajo na pragu hotela, in zaključek
evropske pešpoti E6 v Strunjanu.
Vsakodnevna nordijska hoja z
vodnikom, doživljajski program
Pohodniški teden po poteh Slovenske
Istre.
Skozi Strunjan, od Trsta do Poreča,
vodi tudi znamenita kolesarska pot
Parenzana.

ZDRAVJE
S prepletom medicine in
talasoterapije Talaso Strunjan
skrbi za degenerativne revmatske
bolezni hrbtenice in sklepov, stanja
po operacijah na gibalnem sistemu,
bolezni dihal in kronične kožne
dermatoze.
Za vaše zdravje skrbi visoko
usposobljena zdravstvena ekipa
zdravnikov specialistov, medicinskih

Naravni, zdravi, srečni … s soncem v
sebi. Vdihnite zeleni Mediteran!
Dihalne vaje in meditacije na solinah,
selfness delavnice.
Novo: selfness programa Healthy
Ageing – za daljše in boljše življenje in
Obvladajmo stres.

DOŽIVETJA
V OKOLICI

→→ Romantična srednjeveška obalna
mesta Piran, Izola in Koper, živahen
Portorož, slikovite vasi slovenske
Istre.
→→ Doživetje krajinskih parkov
Strunjan in Sečoveljske soline.
→→ Obiski nasadov oljk, kakijev, trt in
artičok, solin in školjčišč.
→→ Nakupi domačih izdelkov,
degustacije, kulinarična razvajanja
na pristnih domačijah.
→→ Kopanje v najlepšem zalivu
slovenske obale, v Mesečevem
zalivu.
→→ Strunjanski križ, ki označuje eno od
pomembnih bioenergetskih središč
Zemlje.
→→ Izhodišče za izlete po Sloveniji
(Postojnska jama, Škocjanske jame,
Lipica s kobilarno), v hrvaško Istro
(Poreč, Rovinj, Grožnjan) ali bližnje
italijanske bisere (Trst, Benetke).

NASTANITEV

PREVENTIVA
V Talasu Strunjan so s strokovnjaki za
preventivo razvili skrbno načrtovane
in vodene preventivne programe za
lažje spopadanje z izzivi vsakdana.
Programi obnovitvene rehabilitacije,
preventivni pregled za ženske po 50.
letu, razširjeni specialistični pregledi,
zdravstvena vzgoja za sladkorne
bolnike in drugi programi.
Talasoterapija za zdravje in dobro
počutje s pomočjo moči narave.

Hotel Svoboda****
Hotel Laguna***
Depandansa Vila Park**** (z
antialergijsko opremo)
Vile***

Talaso Strunjan
Strunjan 148a, 6323 Strunjan
Tel.: 08 205 03 00
booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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TERME ŠMARJEŠKE
TOPLICE
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Sodobni medico-wellness center
navdušuje s programi zdravega
hujšanja in razstrupljanja.
Učinkoviti zdravstveni programi za
srčno-žilne bolezni.
Šmarješke Toplice so prvi center
nordijske hoje v Sloveniji z označenimi
potmi.
Med bazeni z zdravilno termalno vodo
vas bo presenetil edinstven lesen
bazen s konca 18. stoletja tik nad
termalnimi vrelci.
Le nekaj kilometrov od dolenjske
prestolnice Novo mesto, a sredi
čudovite in pomirjajoče narave.

Naj za vas poskrbi ekipa vrhunskih strokovnjakov za
medicino, prehrano, telesno aktivnost in kozmetiko.

IZ SRCA ZA SRCE
Šmarješke Toplice, obkrožene z zelenimi gozdovi in
pomirjajočo energijo, so prava oaza zdravja. Moč
narave in blagodejnost klime dopolnjujeta zdravilne
učinke termalnega vrelca, ki ga vrhunska medicinska
ekipa Centra za diagnostiko in rehabilitacijo uporablja

Termalna voda
Zdravilna voda iz termalnih vrelcev, bogata
z ogljikovim dioksidom, magnezijem in
kalijem, blagodejno in preventivno vpliva
na telo. Temperatura termalne vode je
nižja, kar prija tudi ljudem s težavami s
srcem in žilami.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

za zdravljenje bolezni srca in žilja, strokovnjaki v
medicinskem wellnessu Vitarium Spa & Clinique
pa vam pomagajo, da ste vitalni, zdravi, ustvarjalni,

Maribor

ponosni nase. V vseh življenjskih obdobjih.

Velenje

Kranj

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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PREVENTIVA
Center medicinskega wellnessa
Vitarium Spa & Clinique slovi po
celovitem programu storitev za
preprečevanje civilizacijskih bolezni,
ki so posledica sodobnega načina
življenja. Za vas skrbi vrhunska
zdravstvena ekipa.
Vrhunski in prepoznavni programi:
razstrupljanje telesa s postom Vita
Detox, program zdravega hujšanja
Slim-Fit.
Programi za menedžerje: preventivni
zdravstveni pregledi, delavnice in
terapije za obvladovanje stresa,
delavnice za aktiven in zdrav
življenjski slog.
Kulinarika s pestrim izborom zdravih
jedi s poudarkom na sezonskih in
eko sestavinah z okoliških kmetij.
Varovalni jedilnik varuje srce in
ožilje. Možnost izbire več vrst dietne
prehrane, nizkokaloričnih menijev ali
posta.

ZDRAVJE
V Termah Šmarješke Toplice so
strokovnjaki za rehabilitacijo in
zdravljenje srčno-žilnih bolezni,
bolezni in poškodb gibalnega aparata
ter bolezni živčevja.
Vašemu zdravju se posveča močna
strokovno usposobljena, medsebojno
usklajena in predana zdraviliška
ekipa.
Sodoben diagnostični center s
specialističnimi ambulantami in
priznanimi specialisti na različnih
področjih.
Rehabilitacijski center za športnike.

TERMALNI ODDIH
WELLNESS

Vitarium Spa & Clinique z medico
wellness programi razstrupljanja in
hujšanja.
Masaže, ki sprostijo in okrepijo, nege za
obraz in telo ter ekskluzivne masažne
kopeli s termalno vodo in aromo za
razvajanje, sprostitev ali razstrupljanje.
Za posameznika ali v dvoje.
Vitarium Aqua je svet termalnih
bazenov, savn in sprostilnih termalnih
kopeli. Zatočišče, kjer s pomočjo
zdravilne termalne vode ter ob zvokih
nežne glasbe in prefinjenih aromah
preobremenjeni sprostite duha in
obnovite zalogo energije.
Zaplavajte v blagodejni termalni vodi.
Pričakujejo vas dva notranja bazena,
povezan zunanji bazen in trije zunanji
(tudi otroški).
Za popolno sprostitev si privoščite
razvajanje v petih savnah, kjer vas
čaka bogat program oblog in pilingov.
Estetika Vitarium z lepotnimi posegi
za mlajši in bolj svež videz.

AKTIVNO

Izkušeni vaditelji v prvem slovenskem
centru nordijske hoje vam bodo
predstavili to učinkovito varno vadbo
za rehabilitacijo in sprostitev, ki
okrepi mišice in razbremeni telo.

DOŽIVETJA
V OKOLICI

→→ Devet označenih poti za nordijsko
hojo ter knjižica in zemljevid s 15
tematskimi potmi za pohode in
kolesarjenje.
→→ Zdraviliški park z znamenitostmi:
ribnik z lotosi, znameniti leseni
bazen, ostanki gradu Štrlek, izvir
potoka Prinovec.
→→ Ogled bližnje okolice s turističnim
vlakcem: naravni termalni vrelec
Klevevž, obisk zidanice, izlet do
gradu Otočec.
→→ Otočec (4 km): golf igrišče z
18 luknjami, pustolovski park,
paintball, tenis.
→→ V bližini številne znamenitosti:
Kostanjevica na Krki, samostan
Pleterje, Dežela kozolcev, mokrišče
Zdravci, kjer domujejo celo vidre,
bobri in potočni raki.

NASTANITEV

Hotel Vitarium**** Superior
Hotel Šmarjeta****
Hotel Toplice***

Terme Šmarješke Toplice
Šmarješke Toplice 100
8220 Šmarješke Toplice
Tel.: 08 205 03 00
booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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TERME TOPOLŠICA
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Wellness center Zala je sodoben
tempelj miru, zdravja in sprostitve.
Terme Topolšica odlikujejo programi
za zdravljenje dihal, lažjih oblik
kroničnih bolezni srca in ožilja ter
premagovanje stresa.
Idilična apartmajska vasica Ocepkov
gaj na zelenem pobočju prinaša kar
največjo sprostitev in svobodo bivanja.
Razgibani zunanji termalni bazeni.
Blagodejna modrina in pomirjajoče
zelenje.
Voda, blaga klima in obilica sončnih
dni.

Privlačne terme sredi narave. Vonj po gozdu,
ki napolni pljuča.

BLAGODEJNI VRELCI IN
ZELENJE, KI SPROŠČA
Termalni vrelci v Topolšici prihajajo na plano sredi
slikovitega zelenega sredogorja in se spogledujejo
z vrhovi Karavank. Znani so bili že v 16. stoletju, za
obiskovalce pa prvič odprti leta 1838. Na temeljih

Termalna voda in klima
Termalna oligomineralna hipotermna voda in
blaga srednjegorska klima z obilico sončnih dni
sta odlična kombinacija za zdravljenje bolezni
hrbtenice in sklepov, stanj po poškodbah,
pooperativnih stanj na gibalih, bolezni dihal,
lažjih oblik kroničnih obolenj srca in ožilja ter
kroničnih nevroloških obolenj.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

tradicije, zdravilne vode in blagodejne klime so
se terme razvile v sodoben center z zaokroženo
Maribor

ponudbo za zdravje in dobro počutje. Prava izbira za

Velenje

vse, ki pričakujete mir sredi narave, hkrati pa vse za

Kranj

sodobno razvajanje in spopadanje z izzivi vsakdana.

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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TERMALNI ODDIH
WELLNESS

Novi wellness center Zala navdušuje
s prijetnostjo, mirnostjo in
pomirjajočimi pogledi na zeleno
okolico. Wellness tretmaji, lepota,
savne, kopeli in fitnes.
Privoščite si klasično ali ekstremno
finsko savno, užijte moč zelišč,
predajte se starodavni parni kopeli
ali poskusite ledeno jamo. Spočijte
se na knajp terasi ali na tematskih
počivališčih.
Pisana paleta masaž in negovalnih
programov vključuje od klasičnih
in športnih do aromatičnih in
meditativno sproščujočih masažnih
tretmajev.
Najintimnejšim trenutkom so
namenjeni zasebni sprostitveni
prostori, ki vas popeljejo skozi
starodavni Rim, skrivnostni Orient ali
japonski minimalizem.

ZDRAVJE
Zdravilna termalna voda, čista in
neokrnjena narava ter usposobljeno
medicinsko osebje ustvarjajo idealne
razmere za zdravljenje bolezni dihal,
lažjih kroničnih obolenj srca in ožilja,
revmatizmov, obolenj hrbtenice in
sklepov ter premagovanje stresa.
Odlične medicinske sestre ter
vrhunski fizioterapevti in delovni
terapevti nudijo nego in zdraviliško
rehabilitacijo za vnetne revmatske
bolezni, degenerativna obolenja,
stanja po poškodbah in operacijah na
lokomotornem sistemu ter nevrološke
bolezni, poškodbe in bolezni
osrednjega in perifernega živčnega
sistema.
V sodelovanju z Bolnišnico
Topolšica so oblikovani tudi različni
menedžerski, sprostitveni in
antistresni programi.

DOŽIVETJA V OKOLICI

→→ Pozimi smučarski paketi z bližnjim
smučiščem Golte.
→→ V kraju Topolšica: cerkev sv. Jakoba,
lončarska delavnica, spominska soba
nemške kapitulacije, panoramski
poleti z bližnjega letališča Lajše.
→→ V Muzeju premogovništva v Velenju
se podate po podzemnih poteh
rudarjev.
→→ Muzej Velenja na Velenjskem gradu,
enem od najlepših gradov v Sloveniji.
→→ Doživetje podzemlja Pece in ogled
Muzeja rudnika Mežica.
→→ Pohodništvo, kolesarjenje, igranje
tenisa.

NASTANITEV

Hotel Vesna***
Hotel Mladika***
Apartmajsko naselje Ocepkov gaj****

VODNA ZABAVA

V osrčju Hotela Vesna se odpira mesto
vodnih atrakcij za vso družino.
Aktivne plavalce pričakuje notranji
pololimpijski bazen, v zimsko-letnem
bazenu pa lahko tudi pozimi zaplavate
v naročje narave. Topli vrelci, bazen
za otroke, masažne prhe, whirlpool in
prave rimske kopeli zagotavljajo, da
vam ne bo dolgčas.
Zunanji vodni park Zora nudi
atraktivne termalne vodne površine,
prelivajoče se bazene, vodne atrakcije
in tobogane. Prikupna terasa in lepo
urejene travnate površine ustvarjajo
prijetno okolje za popolne termalne
užitke. Lesen mostiček povezuje
oba dela in obiskovalce vodi od
notranjega do zunanjega bazenskega
kompleksa.

Topolšica 77, 3326 Topolšica
Tel.: 03 896 31 00
info@t-topolsica.si
www.terme-topolsica.si

PREVENTIVA
Terme Topolšica so pravi raj za
sprostitev in naravno zdravljenje.
Medico-wellness programi, podprti
z medicinsko ekipo, v pomirjajočem
okolju pozitivno vplivajo na
ravnovesje telesa in duha.
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TERME ZREČE
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Sprostitev med blagodejnimi vrelci v
Termah Zrečah in aktivnosti na Rogli
(1517 m nad morjem). V vseh letnih
časih.
Terme, ki svoje ključne prednosti
črpajo iz zdravilnih termalnih vrelcev
in moči narave starodavnega Pohorja.
Ob naravnih danostih in ekipi
vrhunskih strokovnjakov pospešeno
rehabilitacijo zagotavljajo še
dolgoletne izkušnje, sodobni pristopi
in individualna obravnava.
Sodoben ambient Hotela Atrij z
razgledom na pohorske gozdove in
odličnim Wellness & Spa centrom
Idila.
Za goste skrbi visoko usposobljena
in izkušena ekipa gostoljubnih
sodelavcev.

Deset tisoč let stara pohorska šota iz globine pohorskih
gozdov je naravno zdravilno sredstvo z dokazanimi učinki.

ZALJUBLJENI V MOČ
NARAVE
V objemu mogočnih gozdov zelenega Pohorja ležijo
Terme Zreče, sodobne terme z odličnimi naravnimi
danostmi. V vsakem letnem času se odvijajo
drugačne zgodbe, ki jih navdihujejo moč narave,

Akratotermalna voda, pohorska šota,
fango in zdravilna srednjegorska klima
Terme Zreče se ponašajo z več naravnimi
zdravilnimi dejavniki z dokazanimi učinki.
Z njihovo naravno močjo zdravljenja
ter ob pomoči zdravstvene ekipe vam v
diagnostično-rehabilitacijskem centru
povrnejo zdravje, moč in vitalnost.

NARAVNI ZDRAVILNI DEJAVNIKI

vrhunske storitve za zdravje in dobro počutje, bogata
kulinarična tradicija in prijazni gostitelji. Edinstvena
Maribor

kombinacija termalnega zdravilišča Terme Zreče in

Velenje

srednjegorskega športnega centra Rogla.

Kranj

Kamnik

Celje

LJUBLJANA
Novo mesto
Koper
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ZDRAVJE
Zdravilišče je specializirano za
rehabilitacijo poškodb in obolenj
lokomotornega aparata s poudarkom
na rehabilitaciji hrbtenice, kolena,
ramena in komolca.
Programi zdravljenja in rehabilitacije
potekajo v sodelovanju s 70
vrhunskimi zdravstvenimi
strokovnjaki, tudi iz najuglednejših
strokovnih institucij v državi.
14 specialističnih ambulant z
diagnostiko.
Poleg standardnih programov
zdravljenja in rehabilitacijskih
postopkov je posebna pozornost
namenjena razvoju strokovnih
specialnosti, ko so Cyriax,
Trigger, nevromišični taping in
proprioceptivna terapija.

TERMALNI ODDIH

ob tem pa seveda tudi fitnes in
telovadnica.
Golf igrišče na pet kilometrov
oddaljenem Zlatem griču v Slovenskih
Konjicah.

WELLNESS

Wellness & Spa center Idila nudi
popolno sprostitev telesa in duha v
štirih svetovih, kjer vsakdo najde svoj
kotiček: Idila Nature, Idila Orienta,
Idila Lepote in Idila Romantike.
Savna vas z devetimi savnami je
pravcata pohorska vasica sanjskih
savn, domačih travniških zelišč in
mirnih kotičkov na kozolcu. Najboljše s
Pohorja.

VODNA ZABAVA

Za vodno sprostitev z zelenimi
razgledi poskrbi 1600 m2 vodnih
površin v notranjih in zunanjih
bazenih z blagodejno termalno vodo.
V poletnih mesecih razveseljuje
Gozdni vodni park s hitrimi drčami,
toboganom in otroškim čofotalnikom.

AKTIVNO

Terme Zreče so odlična destinacija
za termalno obarvan aktivni oddih, v
dvoje ali z družino.
Pozimi smučanje, krpljanje, deskanje
in tek na smučeh na Rogli, poleti
pohodništvo, kolesarjenje in ribolov,

PREVENTIVA
Razstrupljanje in zmanjševanje
telesne teže s poudarkom na pitju
izvirske vode Rogla, nadzorovanih
obrokih prehrane in pravilni izbiri
živil, tretmajih s pohorsko šoto in
aparatom LPG Cellu M6.
Programi zdravstvene preventive:
menedžerski pregledi, preventiva
za podjetja, ugotavljanje stopnje
ogroženosti za različna obolenja.
Anti-age in beauty & spa programi.

SELFNESS
Mirna, unikatna lokacija in
individualna obravnava.
Programi s poudarkom na
vzpostavljanju ravnovesja telesa,
uma in duha ter s črpanjem znanja in
energije iz mirnega zelenega okolja.
Zgodba čutnega zaznavanja narave.
Programi, naravnani v krepitev
zadovoljstva, ki traja.

DOŽIVETJA V OKOLICI

→→ Edinstvena Lovrenška jezera,
Črno jezero, pragozd Šumik in
prazgodovinska Brinjeva gora.
→→ Skomarje, najvišje ležeče strnjeno
naselje na Slovenskem, s tipično
pohorsko hišo in spominsko sobo
pesnika Jurija Vodovnika.
→→ Ošlakova kovačija, najstarejša
ohranjena kovačija na Slovenskem.
→→ Samostan Žička kartuzija v skriti
Dolini svetega Janeza Krstnika.
→→ Kulturno središče evropskih
vesoljskih tehnologij (KSEVT).

NASTANITEV

Hotel Atrij**** Superior
Hotel Vital****
Hotel Klasik***
Hotel Medico***
Vile Terme Zreče****

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Tel.: 03 757 61 00
terme@unitur.eu
www.terme-zrece.eu
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MOČ
NARAVE

14 naravnih zdravilišč v štirih raznolikih pokrajinah, združenih v
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč.
Več kot 600-letna tradicija, oplemenitena s sodobno ponudbo.
87 naravnih termalnih izvirov.
Termalna voda privre na površje s temperaturo med 24 in 73 °C.
Dve svetovno znani termalni pitni zdravilni vodi:
Radenska in Donat Mg.
Več kot 47.000 m2 notranjih in zunanjih termalnih vodnih površin.
Skupaj več kot 14.500 ležišč, v hotelih, apartmajih in kampih.

SLOVENSKA NARAVNA ZDRAVILIŠČA
V ŠTEVILKAH

Terme Dolenjske
Toplice

Thermana Laško

Terme Lendava

Terme 3000 –
Moravske Toplice

Terme Zreče

Terme Dobrna

0

169

395

395

Terme Zreče

186

Terme Topolšica

161

34,5

Terme Topolšica

Medical center
Rogaška

230

Terme Šmarješke
Toplice

228

Zdravilišče Radenci

179

32

Terme Šmarješke
Toplice

Medical center
Rogaška

208

Terme Ptuj

375

Terme Olimia

142

32

Talaso Strunjan

Zdravilišče Radenci

269

Terme Olimia

Terme Dobrna
3536,3

Talaso Strunjan

Terme Ptuj

220

Terme 3000 –
Moravske Toplice

55

Terme Lendava

41

62-73 30-44

Terme Čatež

Thermana Laško

39

62

42-63

Terme Čatež

Naravni zdravilni dejavniki

Terme Dolenjske
Toplice

Naravni zdravilni dejavniki

Pitna hladna mineralna voda
Termomineralna voda:
temperatura na izviru (°C)

36-38 32-35

Morska voda in slanica
Nadmorska višina (m)
Klima
Aerosoli za inhalacijo
Zdravilno blato in
mineralni peloidi
Šota
Državno verificirano zdravilišče

Indikacije

Indikacije
Bolezni srca in ožilja
Revmatične bolezni
Poškodbe loko-motornih
organov
Bolezni prebavil
Bolezni presnove
Ginekološke bolezni
Bolezni ledvic, sečil
Nevrološke bolezni
Kožne bolezni
Nevrotske motnje
Bolezni dihalnih organov
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ZGODBE
SLOVENIJE
MED ZGODBAMI SLOVENIJE SO TUDI
ZGODBE O VODAH.
Izberi svojo zgodbo. Odkrij svojo ljubezen v Sloveniji.
Za mizo. Prisedi, dobro
je! Slovenske vinorodne lege
se uvrščajo med tri do pet
najboljših leg na svetu.

V zdraviliščih. Poskrbi zase.
Naj ti pomagajo voda in drugi
naravni zdravilni dejavniki 14
slovenskih naravnih zdravilišč.

Na Krasu. Pojdi globlje, prav
do srca. Pod površjem Slovenije
je več kot 10.000 kraških jam.

Med ljudmi. V imenu ljubezni
si upaš več. Slovenija je po številu
pomembnih športnih medalj na
prebivalca v samem svetovnem vrhu.

V Alpah. Obišči zlatoroga. Zaklade
Alp in Triglavskega narodnega parka
varujejo pravljična bitja.

Na Mediteranu. Kjer je
ljubezen slana. Ob najbolj
severnih solinah Mediterana.

V naravi. Pusti se objeti drevesu.
Slovenija je med najbolj gozdnatimi
in vodnatimi državami v Evropi.

V Ljubljani. Reci ljubljena.
V prestolnici, v središču Slovenije,
so še zmaji zaljubljeni.
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Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
Teharska cesta 40, 3000 Celje
Tel.: 03 544 21 11
E-pošta: ssnz@ssnz.si
www.slovenia-terme.si
#sLOVEnianSPAS
Slovenska turistična organizacija
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 589 85 50
E-pošta: info@slovenia.info
www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

Katalog je izdelan iz do okolja prijaznega papirja. Prispevajte k varovanju okolja. Ne zavrzite ga, podarite ga prijateljem!
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