
VODOMCKOVE
VRAGOLIJE 

Otroški program 
v Thermani

Laško



Vaš otrok uživa v vodi in vožnji 
po toboganih? Želi za rojstni dan 
ustvarjati, plesati ali se maskirati? 
Bi se vaša deklica s prijateljicami 
razvajala in lepotičila?
Načrtujte otrokovo rojstnodnevno 
zabavo z nami in skupaj pričarajmo 
nepozabno praznovanje, o katerem 
bodo otroci še dolgo govorili.

NEPOZABNI 
ROJSTNI DAN, 
WELLNESS 
RAZVAJANJA, 
PLAVALNI 
TEČAJI IN NORE 
POČITNIŠKE 
DOGODIVŠČINE

Spoštovani starši!

ROJSTNODNEVNE 
ZABAVE
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Tobogani, žoganje, škropljenje, vodne igre in 
zabava z animatorji! 
Pripravili smo dva paketa:

Glasba, masaža, kopel, lepotičenje in 
klepetanje – popolno dekliško druženje!
Slavljenka ima na izbiro dva paketa:

Po vodnih vragolijah poskrbimo tudi za razvajanje 
lačnih želodčkov s priljubljenimi otroškimi jedmi.

*Dekleta lahko izbirajo med:

Paket Žurka vključuje:
 • rojstni dan menu,

 • vabila,

 • 2,5 uri animacijskega programa,

 • vstop v Termalni Center do 2,5 uri,

 • CD s fotografijami takoj po zabavi,

 • darilo za slavljenca/slavljenko.

Wellness rojstni dan (2,5 uri) vključuje:
 • razvajanje v prostoru s kadjo in masažnimi 
mizami,

 • lakiranje nohtov in ličenje,
 • pop/rock glasbo,
 • Pepsi in čokoladni fondi ali brezalkoholni 
koktajl in jagodno kremo v kozarcu,

 • CD s fotografijami takoj po zabavi,
 • presenečenje za slavljenko.Paket Mega žurka vključuje:

 • rojstni dan menu,

 • vabila,

 • 4 ure animacijskega programa,

 • vstop v Termalni Center do 4 ure,

 • CD s fotografijami takoj po zabavi,

 • darilo za slavljenca/slavljenko.

Wellness rojstni dan (3,5 ure) vključuje:
 • razvajanje v prostoru s kadjo in masažnimi 
mizami, 

 • lakiranje nohtov in ličenje, 
 • pop/rock glasbo, 
 • Pepsi ali brezalkoholni koktajl,
 • wellness menu*,
 • CD s fotografijami takoj po zabavi,
 • presenečenje za slavljenko.

Paket Cena
Žurka 15 €/otroka
Mega žurka 18 €/otroka
Cene so v € in vključujejo DDV. Cena velja pri minimalnemu številu 5 
otrok, starih 3-15 let.

Paket Cena
Wellness rojstni dan 2,5 uri 18 €/dekle
Wellness rojstni dan 3,5 uri 25 €/dekle
Cene so v € in vključujejo DDV. Cena velja pri minimalnemu številu 5 
deklet, starih 8–15 let.

VODNA ZABAVA 
V TERMALNEM CENTRU

ZABAVA ZA MLADE GOSPODICNE 
V WELLNESS SPA CENTRU

MENU 1 
piščančji trakci

pomfri
kečap

sok

MENU 2
mini pica s šunko in sirom

ledeni čaj

MENU 3
špageti z bolognese ali paradižnikovo omako

sok

MENU 4
pečena hrenovka

pomfri
sok

MENU 5
zelenjava in sir na žaru

štručka
sok

MENU 6
(brez glutena, mleka, jajc in laktoze)

piščančji rezanci na žaru
dušen riž
korenček
voda Oda

ROJSTNODNEVNI MENUJI

Za dodatne informacije in 
rezervacije smo vam na voljo na:
E.: termalni.center@thermana.si
T.: 03 734 89 00

Za dodatne informacije in 
rezervacije smo vam na voljo na:
E.: wellness-spa@thermana.si
T.: 03 423 20 45

MENU 1 
sirovi kanapeji s suhim sadjem in oreščki 

ananas s čokolado 
bananin frape s cimetom

MENU 2
pica margerita 

medena limonada

MENU 3
piščančji medaljon z mandlji
mlad krompirček z zelenjavo

ROJSTNODNEVNI MENUJI



Rojstnodnevna zabava je lahko tudi kuharska 
delavnica s prijatelji, tekmovanje v znanju, 
igranje družabnih iger, športno tekmovanje ali 
pa maskiranje. Mali kuharji, Mali možgančki, 
Športni dan in Zabava v maskah so naši predlogi 
veselih in zabavnih tematskih praznovanj, ki jih z 
veseljem dopolnimo in prilagodimo idejam slavljenca 
in staršev.

Po ugankah, kuhanju, plesu ali športnih igrah 
nastopi čas za razvajanje lačnih želodčkov s 
priljubljenimi otroškimi jedmi. 

Rojstnodnevno zabavo lahko popestrita tudi 
maskoti Vodomček ali Vodomčica in skupaj z 

otroki zaplešeta ter se fotografirata. 

Tematska rojstnodnevna zabava vključuje:
 • izbrano tematsko animacijo z izkušenimi 
animatorji,

 • rojstni dan menu po izbiri v hotelski restavraciji,
 • mini disko,
 • vabila za povabljence,
 • CD s fotografijami,
 • darilo za slavljenca.

Zabava Cena
Tematska zabava,  2 uri 15 €/otroka
Cena so v € in vključujejo DDV. Cena velja pri minimalnem številu 5 
otrok, starih 4–15 let.

TEMATSKA ZABAVA V GALA DVORANI HOTELA 
THERMANA PARK LASKO  

ALI TELOVADNICI WELLNESS SPA CENTRA

OTROSKI 
UTRINKI

Za dodatne informacije in rezervacije smo 
vam na voljo na:
E.: rojstnidan@thermana.si
M.: 040 589 730

Cena Vodomčkovega ali Vodomčkinega obiska je 20 €.

MENU 1
piščančji trakci, pomfri, kečap

sok

MENU 2
mini pica s šunko in sirom

ledeni čaj

MENU 3
špageti z bolognese ali paradižnikovo omako

sok

MENU 4
pečena hrenovka, pomfri

sok

MENU 5
zelenjava in sir na žaru. štručka

sok

MENU 6
(brez glutena, mleka, jajc in laktoze)

piščančji rezanci na žaru
dušen riž, korenček

voda Oda

ROJSTNODNEVNI MENUJI

Prišel je kuhar in 
smo lahko sami 
delali kekse.

Mija, 4 leta

Meni je bilo danes 
najbolj všeč 
plesanje.

Pia, 5 let

Meni je bilo najbolj 
všeč, ko smo delali 
čokoladne kroglice 
in pekli kekse.

Zala, 5 let
Torta je bila zelo 
okusna.

Jan, 5 let



Število mest je omejeno.

Cena plavalnega tečaja vključuje:

 • prijavnino,

 • organizacijo in izvedbo plavalnega tečaja v 

obsegu 10 šolskih ur,

 • dodatne pripomočke pri izvajanju programa,

 • priznanje.

Dodatne informacije in prijave na kopališki 
recepciji Termalnega Centra Thermana Park 
Laško: 
E.: termalni.center@thermana.si
T.: 03 734 89 00

Učenje plavanja začetnikov poskušamo čim 

bolj povezati z različnimi igrami v vodi, saj so 

na tak način otroci mnogo bolj motivirani.  

Plavalni tečaj poteka v otroškem vodnem 

zabavišču ali v valovnem bazenu, kjer se nivo 

vode postopoma zvišuje. Naučijo se potapljanja 

glave v vodo, gledanja pod vodo, izdihovanja v 

vodo, lebdenja na trebuhu in na hrbtu, drsenja 

po vodi ter gibanja nog in rok prsno. Vaje so 

namenjene prilagajanju na vodo, pri katerem 

pa nekateri že osvojijo osnovno tehniko 

plavanja.

Otroci, ki že znajo plavati, pa svoje znanje 

izpopolnjujejo v valovnem bazenu, notranjem 

rekreacijskem bazenu in zunanjem plavalnem 

bazenu (odprt v poletni sezoni). Naučijo se 

različnih plavalnih tehnik in skokov v vodo, 

pridobijo na plavalni moči in vzdržljivosti ter na 

samozaupanju v vodi. 

Po opravljenem tečaju sledi kratek test, kjer 

naši plavalci staršem pokažejo novo pridobljeno 

znanje in za svoj trud prejmejo priznanje.

Tečaj Cena
Plavalni tečaj otroci (10 šolskih ur) 90 €
Izvaja se ob predhodni rezervaciji.

Vodo, vodne užitke in vodne športe želimo približati tudi našim najmlajšim 

obiskovalcem. Na plavalnih tečajih se otrok skozi igro in druženje z vrstniki 

nauči plavati, razvija motorične sposobnosti in zdrav odnos do gibanja.



Kaj otroci počnejo?
 • ustvarjajo in razvijajo svoje talente na 
številnih kreativnih delavnicah,

 • uživajo v vodnih vragolijah, čofotanju in igrah 
v vodi,

 • krepijo motorične sposobnosti med igro v 
telovadnici,

 • z dvema malicama in kosilom dobijo dovolj 
energije za igro z novimi prijatelji,

 • domov se odpravijo nasmejani do ušes in 
prijetno utrujeni.

Za dodatne informacije in prijave (vsaj en dan 
prej) smo vam na voljo na recepciji Termalnega 
Centra ali na: 
T.: 03 734 89 00 in 03 734 89 01

Za dodatne informacije in rezervacije smo 
vam na voljo na recepciji Wellness Spa 
Centra ter na: 
E.: wellness-spa@thermana.si
T.: 03 423 20 45

Želite med šolskimi počitnicami otroka primerno 
zaposliti, hkrati pa mu omogočiti varno in brezskrbno 
zabavo ter druženje, gibanje in učenje novih stvari?

Med zimskimi, prvomajskimi, poletnimi, jesenskimi 
in novoletnimi počitnicami v Thermani Laško 
organiziramo počitniško varstvo. Varstvo je 
organizirano ob delavnikih med 7. in 16. uro in je 
namenjeno otrokom od 6. do 15. leta starosti. 

Naj v wellness razvajanjih  
uživajo tudi otroci! 
Pokažimo jim, da ni nikoli prezgodaj vzeti si čas 
zase in skrbeti za svoje telo. V Wellness Spa 
Centru na prince in princeske že čakajo nežne 
masaže, nege obraza, manikire in pedikure.

Storitev Cena

Princeskina manikira 25 €

Princeskina pedikura 25 €

Jagodna nega obraza 25 €

Čokoladna masaža 25 €

Pedikura za prince 25 €

Otroška masaža glave 25 €

Masaža za otroke 32 €

Bownova terapija za dojenčke (55 min) 25 €
Vse storitve trajajo 30 minut in so primerne za otroke, stare 5–15 let.



Thermana d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
www.thermana.si | info@thermana.si

Brezplačna telefonska številka: 080 81 19


