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Celje, 26. oktober 2018 
 
Sporočilo za javnost! 
 

 
Optimizem med slovenskimi zdravimi vodami tudi v času krompirjevih počitnic 
 
V slovenskih naravnih zdraviliščih (SNZ) smo se tudi letos pravočasno in temeljito pripravili 
na obisk številnih družin, ki bodo nekaj počitniških dni preživele v objemu zdravih termalnih 
voda in ob bogatih animacijskih programih. Ker so letošnje počitnice in prazniki umeščeni 
sredi tedna, tudi zaradi tega pričakujemo zelo dobro zasedenost vseh razpoložljivih 
kapacitet. Predvsem trdo delo v prodajnih službah ter kreativni in domišljeni animacijski 
programi za glavno ciljno skupino – to so predvsem slovenske družine z otroki – so tisti 
razlog, da pričakujemo letošnje krompirjeve počitnice ponovno z velikim optimizmom. 
Kapacitete v termah so zelo dobro zapolnjene in ponekod v teh dneh polnijo še zadnje sobe. 
Te bodo zasedene od 80-100 %. Ni pa slovenski jezik edini, ki ga bomo slišali pri nas, saj 
bomo med tujimi gosti med drugimi zasledili Avstrijce, Italijane, Hrvate, Nemce, Srbe Hrvate  
in Ruse.  
 
V nadaljevanju so podrobnosti o pričakovanjih in novostih za letošnje krompirjeve počitnice, 
ki smo jih zbrali od članov Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. 
 
 
TERME ČATEŽ 
 
Kot sedaj že tradicionalno bo zasedenost v času krompirjevih počitnic - na vseh naših 
lokacijah - po pričakovanjih zelo dobra. Povpraševanja oz. rezervacije so izjemno 
kratkoročne, tako trenutno polnimo še zadnje hotelske sobe kot tudi namestitvene 
kapacitete v Termah Village (apartmaje, mobilne hišice in kamp). V največjem številu bomo 
gostili domače goste, ki bodo v čateškem termalnem raju preživeli zaslužene počitnice. 
Veliko je tudi rezervacij gostov iz sosednjih držav – Hrvaška, Italija, Avstrija, ki bodo 1. 
november spojili z vikendom (2.-4.11.).  
 
Tudi pozimi kot v tropih 
V naslednjem tednu pričakujemo tudi povečan obisk dnevnih kopalcev v zimski Termalni 
rivieri, ki smo jo v poletnem času celovito obnovili. V jesenskih dneh pa smo poskrbeli, da je 
zimski termalni kompleks pridobil novo podobo. Bolj zelena in barvita je tako pričakala 
kopalce ter jih navdušila z različnimi cvetočimi odtenki. Pod streho prve kupole zimske 
Termalne riviere jih tako pričaka pravi mediteranski utrip. Cvetoče magnolije in glicinije  v 
vseh odtenkih, grmički sivke in čaroben bor odslej pričarajo sredozemski vodni užitek. Kot v 
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tropih se kopalci pozibavajo na termalnih valovih druge kupole. Izza številnih palm pa jih 
opazujejo simpatične papige, želve in vedoželjne opice.   
 
Ob raznovrstnih vodnih atrakcijah, igralih ter ob zabavnih animatorjih se bo dan hitro 
prevesil v večer, ko bo čas za razne strašljive, zabavne, plesne,… aktivnosti.  
 
Čarovnice sicer ne bodo ves čas le letale na metlah. Mali in veliki gostje bodo izbirali miss 
čarovnic, si na modni reviji ogledali najnovejše modne čarovniške trende. Pa smeha bo tudi 
zvrhan koš – od jutra do večera. Iskali bodo tudi talente, ki bodo navdušili publiko in strogo 
žirijo. Posebna bo vodna aerobika, saj bo ta nadvse grooozljiva, ali pa zooombastična, 
smešna in še kakšna. Ne bo manjkalo tudi ustvarjanja z bučami, 31.10. pa bo na programu 
ples s čarovnicami. 
 
Medtem pa bo okoli čateških vogalov dišalo po jedeh, pripravljenih iz jesenskih dobrot: buče, 
kostanj, mošt...  
 
 
TERME DOBRNA 
 
V času krompirjevih počitnic smo v Termah Dobrna, v vseh prenočitvenih kapacitetah, torej v 
Hotelu Vita, Depandansi Hotel Park in Depandansi Vila Higiea, 90-odstotno zasedeni. Te dni 
beležimo povečano povpraševanje, zato letos pričakujemo še rahel porast v številu nočitev v 
primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu. Med gosti, ki bodo pri nas počitnikovali, 
prevladujejo slovenski, sledijo italijanski gostje ter nemški in avstrijski gostje. 
 
 
TERME KRKA 
 
Jeseni so v Termah Krka - ne glede na vreme - dolge, tople in čarobno barvite. Ker se lahko 
človek kadarkoli pogreje v topli termalni ali ogrevani morski vodi, se razvaja v savnah in si 
tako krepi imunski sistem, ker lahko pohajkuje po lepi okolici, se posveča zdravemu načinu 
življenja, spoznava nove ljudi, kraje, se zabava. Ker so krožniki med oddihom na Dolenjskem 
in ob morju polni svežih, vitaminsko bogatih dobrot, pobranih z bližnjih polj in sadovnjakov. 
In ker v Termah Krka za goste barvamo dneve z veselimi dogodivščinami.  
  
Obet zasedenosti med krompirjevimi počitnicami 
Trenutni podatki o rezervacijah kažejo na to, da bo zasedenost hotelov v enotah Term Krka 
podobna kot lani. Trendi v zadnjih letih pričajo o povečanem številu rezervacij v zadnjem 
hipu, tako konec oktobra in prve novembrske dni pričakujemo še kar nekaj rezervacij 
individualnih gostov.  
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V Termah Krka opažamo še en trend - čas bivanja gostov se na splošno krajša (v povprečju 
bivajo 3-4 dni), vendar pa se za oddih odločajo večkrat na leto. Želijo si pestro ponudbo na 
enem mestu in fleksibilno izbiro. Opazno je tudi povečanje povpraševanja gostov po 
izvenpenzionskih storitvah (velnes, šport, zdravstvo, …), ko so ti že pri nas na oddihu.  
 
Večina gostov bo Slovencev, med tujimi, ki jih bo približno tretjina, bodo prevladovali 
Italijani, Hrvati in Srbi, pa tudi gostje iz Avstrije in Nizozemske. 
 
Terme Dolenjske Toplice in Terme Šmarješke Toplice  
V počitniškem tednu organiziramo za goste vodene rekreativne pohode, nordijsko hojo, 
vodno aerobiko … Programi bivanja so prilagojeni oddihu za družine ali dedkom in babicam, 
ki prihajajo na počitnice skupaj z vnučki; na prijazen način združujemo zdrav način življenja s 
programom telesnih aktivnosti in zdrave prehrane, med šolskimi počitnicami pa bo animacija 
še dodatno obogatena (pohodi s kostanjevimi pikniki in moštom, ustvarjalne delavnice z 
jesensko tematiko, jesenska kulinarika - jedi iz buč in kostanja, …). 
 
Hoteli Otočec 
Aktivne počitnice koristijo tako telesu kot umu, še posebej, če se človek med dopustom 
ukvarja z dejavnostmi, ki veselijo in sproščajo. Otočec pa je idealen športni in sprostitveni cilj, 
pa tudi sijajno izhodišče za izlete po Sloveniji in soseščini. 
 
Okolica otoških dveh hotelov ponuja številne možnosti za gibanje. Tu je izzivov poln 
pustolovski park, številne pohodniške, tekaške in kolesarske poti, zunanja športna igrišča za 
tenis in igrišče za golf, ki se razprostira na 75 hektarjih površine. Tu golfa ne igrajo le izkušeni 
– imajo tudi šolo golfa, kjer si lahko gostje sposodijo opremo in prvič zamahnejo z golfsko 
palico.  
 
Hotel Šport je v slovenskem prostoru posebnost - je namreč hotel, ki goste spodbuja h 
gibanju. Njegovo ime ni naključje, saj se zaposleni močno trudijo, da bi ustregli potrebam 
športnih navdušencev, vse od občasnih rekreativcev do profesionalnih športnikov. Že na 
hodniku tako pade v oči velika boksarska vreča s pripadajočimi rokavicami, kjer se imajo 
možnost sprostiti vsi gostje hotela, predvsem pa so nekaj posebnega njegove »športne« sobe 
- izstopajo zaradi vodilne poživljajoče rumene, zelene, svetlomodre in rdeče barve ter 
športnih rekvizitov, kot so letvenik, telovadna žoga, elastični trakovi za vadbo z lastno težo … 
Ti pritegnejo vsakogar, tudi še tako zagrizene športne ateiste. 
 
Talaso Strunjan 
V jesenskem času je vsakdanji tempo ob morju bolj umirjen. Jesensko razvajanje po 
mediteransko vključuje: nočitve s polpenzionom z bogato izbiro menijev, kopanje v bazenih z 
ogrevano morsko vodo, potepanja z vodnikom, veselo aerobiko v bazenih, družabni program 
in razna prijetna dogajanja za otroke in odrasle. V tokratnem počitniškem tednu se obetajo 
razne delavnice, mini klub za otroke, izleti, folklorni večer, ples, obisk čarovnika, …   
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Počitniška ugodnost: 
V času šolskih počitnic, od 27. 10. do 4. 11. 2018, biva 1 otrok do 14. leta in otroci do 6. leta 
brezplačno (v sobi z dvema odraslima). 
 
 
THERMANA LAŠKO 
 
V terminu od 1. 11. - 4. 11. smo polno zasedeni, v terminu od 26. 10. do 1. 11. pa imamo na 
razpolago še nekaj prostih sob. Med gosti je največ slovenskih in italijanskih družin, 
nezanemarljiva pa je tudi številka avstrijskih, hrvaških in srbskih gostov, ki so rezervirali 
bivanje pri nas v času krompirjevih počitnic. Prednjačijo tuji gostje.  
 
Ker gre v tem terminu pretežno za družine, smo veliko pozornosti namenili družinski 
animaciji. Pripravljamo tematske dogodke na bazenih, na prostem v parku ob kompleksu 
igral, v animacijo smo vnesli veliko gledaliških in glasbenih predstav. Ponosni smo, da z 
jutrišnjim dnem v hotelu Thermana Park odpiramo tudi sobo VR doživetij, v kateri bodo 
lahko gostje igrali našo lastno VR igro, v kateri bodo vstopili v čas srednjega veka, v čas 
grofov Celjskih ter v čas prepovedane ljubezni med Friderikom in Veroniko.  Naloga 
uporabnika bo, da stopi v Friderikove čevlje ter se reši iz ječe.  
 
Ideja o VR doživetju z naslovom "Spremeni tok zgodovine" je bila ena od nagrajenk 
lanskoletnega hackathona, ki ga je Slovenska turistična organizacija organizirala na Dnevih 
slovenskega turizma. VR doživetje, ki bo na voljo našim gostom, pa predstavlja samo prvi 
korak v sklopu načrtovanega doživetja, ki ga bomo s podporo Slovenske turistične 
organizacije še naprej razvijali v Thermani Laško.  
 
 
SAVA TURIZEM 
 
Vse počitniške destinacije Sava Hotels & Resorts (Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme 
Ptuj, Zdravilišče Radenci, Terme Lendava, Terme Banovci, Sava Hoteli Bled) so v času 
krompirjevih počitnic tradicionalno dobro zasedene.  Tam, kjer s ponudbo nagovarjamo 
predvsem družine z otroki, so hoteli polni, tako je denimo v Termah 3000 - Moravskih 
Toplicah in Termah Banovci. Približno 80-odstotno zasedenost beležimo v Termah Lendava, 
skoraj 90 % pa v Termah Ptuj. Nekaj hotelskih sob je na voljo še v Zdravilišču Radenci in v 
hotelih na Bledu.  
 
V termalnem delu (terme v Pomurju in na Štajerskem) prevladujejo domači gostje (54 
%),  med tujimi (46 %) pa je največ gostov iz sosednje Avstrije, Italije, Nemčije, Češke, 
Hrvaške … V strukturi gostov v hotelih na Bledu nekje do 10 % gostov predstavljajo domači 
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gostje, preostalo pa tuji – med njimi jih v drugem tednu počitnic največ pričakujemo iz Italije. 
Sicer prihajajo še iz ZDA, Tajvana, Avstrije, Madžarske … 
 
Ob skrbno pripravljenih tematskih počitniških programih, ki jih na vseh destinacijah 
ponujamo v paketih Krompirjeve počitnice, pomemben del ponudbe predstavlja tudi nabor 
raznolikih izletov in aktivnosti, ki jih na vseh destinacijah pripravljajo v sodelovanju z 
lokalnimi ponudniki. Medtem ko bo za zabavo najmlajših poskrbljeno s posebnimi 
tematskimi animacijskimi programi, se bodo lahko odrasli prepustili blagodejnim učinkom 
termalnih in mineralnih voda, pestri izbiri sprostitvenih wellness in zdravstvenih programov 
ter kulinaričnemu razvajanju.  
 
 
TERME OLIMIA 
 
V Termah Olimia smo tudi v letošnjem letu izredno zadovoljni z zasedenostjo v času 
krompirjevih počitnic, saj smo praktično polno zasedeni, nekaj malega je samo še prostih 
mest v hotelih med tednom. V skladu s pričakovanji tudi v letošnjem letu prevladujejo 
slovenski gostje, takoj za njimi so gostje iz Italije in Avstrije, sledijo hrvaški gostje. 
Prevladujejo 3-dnevni, 4-dnevni paketi, pričakuje pa se tudi povečano število enodnevnih 
obiskovalcev, ki bodo v času počitnic prišli na kopanje v nov kompleks Family Wellness 
Termalija - ultimativni svet vodnih doživetij za vso družino, ki nudi plezalno steno iz bazena, 
interaktivno igralnico, 7D kino, bazen z mivko za najmlajše … In še.  
 
Pripravljamo vrsto zanimivosti za vaše najmlajše, za povrh pa je tu še vedno zabavno 
čofotanje v vodi, kateremu v Termah Olimia nikoli ni konca.  
 
V času krompirjevih počitnic nudimo posebne ugodnosti za bivanje otrok   ̶ kar dva otroka 
bivata brezplačno! Da si starši lahko v miru in brez skrbi vzamete kakšno uro samo zase, 
imamo vsak dan organizirano 2-urno varstvo otrok. Starši si tako lahko v miru privoščite 
sprostitev v najboljšem slovenskem Wellnesu Orhidelia, se predate dotikom vročega vetra v 
savnah novega kompleksa Family Wellness Termalija ali pa preizkusite masaže v katerem 
izmed wellness centrov, kjer posebej priporočamo hišne masaže, ki so plod znanja in 
dolgoletnih izkušenj terapevtov Term Olimia.  
 
Tokratne jesenske počitnice bodo v znamenju robotike in glasbenih delavnic. Otroci se bodo 
ob dopoldnevih družili z Robotkom Olijem – izdelovali bodo robote, jih programirali, risali in 
z njimi tekmovali. Ob večerih pa bomo sestavili pravi Oli-orkester! Na voljo bo kopica 
otroških glasbil, ki jih bomo spoznavali in nanje igrali, sledila pa bo zabava v Mini discu! Ob 
koncu tedna se odpravimo v naravo iskat Olijev zaklad! 
 
Sobotno popoldne bo v Termah Olimia v znamenju Bučarijade. Kdo bo izrezal najbolj 
strašljivo bučo? V mini klubih bomo izdelovali pajke, črne klobuke, netopirje, bučke in duhce 
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… tako opremljene naše najmlajše goste popeljemo še na poslikavo obraza, potem pa … 
Halloween party! Tudi staršem ne bodo pustile mirovati strašljive Čarovnice iz Rogatca, ki se 
bodo na najbolj črno noč potikale po Termah Olimia … Najstnike bomo povabili na plezalno 
steno v Športno dvorano ali na igro ročnega nogometa in biljarda.  
 
Da bo doživetje popolno, priporočamo, da raziščete skrivnosti Obsotelja in Kozjanskega, kjer 
vas bodo, poleg v jesensko barvo odete prečudovite narave, navdušile še bogate kulturno-
zgodovinske znamenitosti, bogata turistična in odlična kulinarična ponudba. Slikovita okolica 
vabi, da jo raziščete. Otrokom bodo zagotovo najbolj zanimivi jelenčki na Jelenovem 
Grebenu ter skrivnostne podobe v tematskem parku Koča pri čarovnici v Olimju, vam pa 
priporočamo pokušino domačega piva Pivovarne Haler in obisk samostana z najstarejšo 
lekarno v Evropi, kjer imajo tamkajšnji patri rožco za vsako tegobo. 
 
Terme Olimia – za počitnice po vaši meri in meri vaših najmlajših! 
 
 
LIFECLASS PORTOROŽ 
 
V obdobju med 26. 10. in 4. 11. bodo naše kapacitete zasedene 80-odstotno. Največ 
pričakujemo domačih gostov (2.236), sledijo jim avstrijski (1.869), nemški (941) in italijanski 
gostje (876). Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 31:69. 
 
V obdobju krompirjevih počitnic imamo za goste v sodelovanju s turistično agencijo Sonček  
pripravljen paket Komedija+Kopanje, ki bo klasične počitnice obogatil s pestrim stand-up 
programom. Zabava bo trajala kar pet dni! Razvajali vas bomo s petimi zaporednimi dnevi 
predstav – dvema otroškima in tremi za odrasle. Otroške predstave lahko na lastno 
odgovornost obiščejo tudi odrasli, v času večernih komedij za odrasle pa bomo otrokom 
priredili večerno varstvo s kinom in igrami. 
 
TERME TOPOLŠICA 
 
Naša zasedenost med počitnicami je podobna lanski zasedenosti. Gre za pretežno domače 
goste.  
 
 
TERME ZREČE 
 
V Termah Zreče se bo število nočitev v času letošnjih krompirjevih počitnicah gibalo na 
nivoju lanskih. Glede na trenutno povpraševanje pričakujemo, da se bo število nočitev v tem 
obdobju še povečalo. 
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Po pričakovanjih bo največ slovenskih gostov, in sicer 72 %. Med tujci bo v Termah Zreče 
zaenkrat največ Nemcev, Italijanov, Avstrijcev in Hrvatov. Gostje bodo pri nas bivali v 
povprečju 3 dni oz. 4 noči. 
  
Za krompirjeve počitnice smo v Termah Zreče, poleg odlične kulinarike in programov 
sprostitve in razvajanja, pripravili še pester program animacije tako za otroke kot tudi za 
odrasle. Program bo namenjen predvsem jesenskim aktivnostim, kot so kostanjev piknik, 
sprehodi z osnovami nordijske hoje med vinogradi in sadovnjaki, izleti na Roglo in  v po 
destinaciji Rogla – Pohorje …  Obenem bo vključeval še otroške ustvarjalnice (izrezovanje 
buč, izdelovanje mask, netopirjev, duhcev in drugih «čarovniških« pripomočkov …), »minute 
za starše« (obisk vinske kleti, programi v Savna vasi, razvajanje v wellnessu …) ter razigrano 
rajanje na najbolj čarovniški zabavi (ples v maskah, čarovniške igre, čarobni napitki …). 
  
Paket Krompirjeve počitnice je še posebej namenjen družinam, saj otroci bivajo po posebej 
ugodnih pogojih (en otrok do 6. leta in en otrok do 12. leta – v sobi z dvema odraslima 
osebama – bivata brezplačno).  
 
***** 
 
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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