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UVODNIK | VSEBINA

SPOŠTOVANI GOSTJE,
marate spremembe? Trdno sem prepričan, da zastrižete z ušesi takoj, ko začutite, da se obeta nekaj drugačnega. Najsi bo to v zasebnem ali poslovnem
življenju, v družbi bližnjih ali zgolj znancev. Ljudje spremembam nismo naklonjeni, četudi so slednje postale tako nenehne, da veljajo za edino stalnico v naših
življenjih. A če se jih še tako otepamo, znebili se jih ne bomo. Najbolje je ''prijeti
bika za roge'' in se z njimi prijazno, a odločno spoprijeti. Kot je nekoč davno
tega izjavila slovita Marie Curie: »Ničesar v življenju se ni treba bati, treba je
samo razumeti.«
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od medicinskih in wellness tretmajev do uživanja ob dodelanih kulinaričnih me-

KULINARIČNO RAZVAJANJE
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nijih. Ekipa strokovnih in gostom predanih zaposlenih vam bo pri tem z veseljem

PONUDBA ZA SENIORJE
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Strah takšne in drugačne vrste povzroča stres – telesu in duši. Stres pa v današnjih modernih časih nikakor ni več poživljajoč. Preprosto preveč ga je, da bi
na telo deloval dobrodejno. Človek, ki se tega zaveda, je naredil velik korak do
svojega zdravja. Še korak bliže k dobremu počutju lahko naredimo s primerno
prehrano, rednim razgibavanjem, vzdrževanjem telesne in duševne kondicije, s
preživljanjem kvalitetnega časa s svojimi najbližjimi.
Pod okriljem Thermane Laško boste našli vrsto izjemnih "antistresnih terapij",

pomagala.
Revija, ki je pred vami, naj vam služi kot izhodišče naše bogate in pestre ponudbe, v kateri boste našli tudi novosti in življenjske zgodbe ljudi, ki se navkljub
hudemu tempu in številnim obveznostim pogosto znajdejo pod našo streho s
ciljem, da si odpočijejo od življenja in naberejo novih moči za spremembe, ki so
že na obzorju.

Mnogo dobrih sprememb
in trdnega zdravja vam želim!
Samo Fakin,
predsednik uprave družbe Thermana, d. d.

Desetak, magični darilni bon za izpolnitev vseh želja v CITYCENTRU in ostalih 3 najboljših nakupovalnih središčih Slovenije.

www.desetak.si

Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
Rezervacije: 080 81 19 | 03 423 21 00
Faks: 03 423 20 10
info@thermana.si | www.thermana.si

Zdraviliško turistični center ob Savinji
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NA KLEPETU

O EUROSONGU IN OBDOBJU PO
NJEM
»Že od malega sem si želela stati na evrovizijskem
odru. Sem iskreno zaljubljena v petje – to je moje
življenje. Sanje so se mi z zmago na EMI in nastopom
na Pesmi Evrovizije uresničile. Občutek peti pred tolikšno množico ljudi je bil fantastičen in nepozaben.
Nisem pričakovala tako dobrega odziva, tolikšnega
števila poznanstev in novih kontaktov, ki sem jih tam
pridobila. Še vedno sodelujem z avtorji, producenti in
ostalimi ljudmi iz sveta glasbe, ki sem jih spoznala v
času Eurosonga. Vrata v svet glasbe so se mi odprla.
Sedaj pa je odvisno zgolj in samo od mene, kako bom
vse pridobljeno izkoristila in unovčila.«

O HVALEŽNOSTI DOMAČEMU
KRAJU
Po zmagi na EMI je kratkemu slavju takoj sledila obilica dela in streznitev, da je med drugim potrebno pridobiti finančna sredstva. »Po pomoč se
nisem zatekla v prestolnico, čeprav bi marsikdo to
pričakoval. Obrnila sem se na svoj domač kraj in
bila zelo prijetno presenečena nad številnimi, ki so
mi brez obotavljanja priskočili na pomoč. Zato iz-

NA OBISKU



Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru na
telefonski številki 03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.
Ob unovčitvi predložite kupon na
wellness recepciji. Kupon velja od
ponedeljka do nedelje in NE velja
ob praznikih. Popust se ne sešteva
z ostalimi popusti. Ne velja za
nakup darilnih bonov. Ena oseba
lahko unovči samo en bon in pri
enem nakupu.

O SVOJI DRUGI NAJVEČJI
LJUBEZNI
»Marjana sem spoznala v kavarni hotela Thermana
Park. Iskal je novo pevko za svoj band in oba sva
bila prepričana, da bo to zgolj nekajminutni uradni poslovni sestanek. Po nekaj urah pogovora sva
ugotovila, da imava podobno energijo, da se odlično razumeva in da imava podoben pogled na svet
okrog sebe. Dobra energija in simpatija sta po pol
leta prerasli v zvezo, ki traja še danes.«

O SKRBI ZASE
»Zavedam se, da je potrebno skrbeti zase. Pri tem
ne mislim zgolj fizične skrbi, temveč tudi duhovno.
Kar se slednjega tiče, mi je dokaj blizu Indija in njihovo razmišljanje. Rada imam jogo, ki mi omogoča,
da se človek umiri, da najde pot k sebi. Ob obisku
Thermane sem se zato dobesedno zaljubila v ayurvedo in celostno storitev, ki mi je tu na voljo. Kar
nekaj mojih prijateljic je že preizkusilo Thermanine
ayurvedske celostne pakete storitev, ki poleg wellness tretmajev vključujejo tudi individualno prilagojen jedilnik, jogijske vaje in ostalo. Njihovo počutje
je bilo po takšnem razstrupljanju odlično, bile so
polne sveže energije in pripravljene na nove izzive.«

Manuello in njeno glasbeno
ustvarjanje lahko spremljate tudi
na raznih socialnih omrežjih, kot je
Facebook, pod imenom ManuElla.

KUPON ZA
MASAŽO

30%%popusta
popusta
30

Veljavnost ugodnosti:
1. 6.–30. 6. 2017
2. 11.–22. 12. 2017

NA MASAŽO DOTIK PETIH ELEMENTOV (120 min)
V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru
na telefonski številki: 03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.
Kupon velja od ponedeljka do nedelje in NE velja ob praznikih. Popust se ne
sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko
unovči samo en bon in pri enem nakupu.

KUPON ZA
MASAŽO

30 % popusta

Veljavnost ugodnosti:
1. 4.–14. 4. 2017
17.4.–26. 4. 2017
2. 5.–30. 6. 2017

NA MASAŽO VRELEC MLADOSTI (120 min)
V CENTRU ZDRAVJA IN LEPOTE V HOTELU ZDRAVILIŠČE LAŠKO
IN SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

Za storitev je obvezna rezervacija v Centru Zdravja in Lepote
na telefonski številki: 03 73 45 771 ali wellness.zdravilisce@thermana.si.
Kupon velja od ponedeljka do nedelje in NE velja ob praznikih. Popust se ne
sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko
unovči samo en bon in pri enem nakupu.



pevka
			 ManuElla

JOGA

Veljavnost ugodnosti:
do 30. 6. 2017

1x BREZPLAČEN OBISK JOGE



ManuElla Brečko je
skromna, preprosta
in prijazna. Izvrstna
vokalistka, iskreno
zaljubljena v petje in
predstavnica Slovenije
na Eurosongu. Ob
obisku Laškega,
njenega domačega
kraja, nam je povedala
sledeče …

KUPON ZA NEGO
TELESA

koriščam priliko in se zahvaljujem županu, Občini
Laško in Stiku, Pivovarni Laško ter Thermani Laško. To resnično cenim.«
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WELLNESS
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NOVOST

REzERVIRAJTE SI TERMIN VAŠEGA RAZVAJANJA: 080 81 19

Wellness s
konopljinim
oljem

Kakavovo
dozivetje
akav. V civilizaciji Majev in Aztekov tako
zelo cenjen, da so kakavova zrna uporabljali celo kot plačilno sredstvo. Bogastvo
kakava je neizmerno. Vsebuje namreč veliko
antioksidantov, vitaminov, mineralov, ima pomlajevalni učinek … Dandanes pravega kakava
ne uporabljamo zgolj za pripravo božanskega
napitka, ki krepi telo in premaguje utrujenost.
Njegova uporaba gre mnogo dlje od kulinaričnih receptov.
Izredno kakovostno kakavovo maslo je idealno
za nego kože. Bogato z antioksidanti, zlasti vitaminom E, kožo navlaži in nahrani, ohranja njeno
prožnost ter jo ščiti pred zunanjimi vplivi.
Thermanini wellness terapevti so zasnovali serijo
novih storitev, ki so jih poimenovali Kakavovo doživetje. Izkusite nežno in aromatično kakavovo
masažo, ki jo lahko nadgradite tudi s kakavovo
kopeljo.
Maslo, ki se uporablja pri masaži Kakavovo doživetje, je 100 % naravno, pripravljeno iz kakavovega semena po naravnem mehanskem postopku,
brez uporabe topil in drugih škodljivih kemijskih
postopkov. Tako maslo ohrani vse koristne vitamine in hranilne snovi. Kožo vlaži, mehča, jo
ohranja prožno, krepi njeno obrambno sposobnost, zmanjšuje znake suhe in razpokane kože. V
kombinaciji z masažo, ki aktivira živčne končiče
in spodbuja krvni obtok, pospešuje zdravljenje,
pomirja živčno napetost ter zdravi pogoste
zdravstvene težave, kot so na primer glavoboli
in nespečnost.

Masaži s kvalitetnim
kakavovim maslom
sledi kopel z esenco
aromatičnega kakava.
Blagodejnost kopeli
dopolni še kakavovo
kulinarično razvajanje v
obliki kakavove kreme
s piškoti in bananinega
napitka s kakavom.

KUPON ZA
MASAŽO

Veljavnost ugodnosti:
1. 3.–14. 4. 2017

30 % popust

NA MASAŽO KAKAVOVO DOŽIVETJE
(45 min)

V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO
Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru na telefonski
številki 03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.
Ob unovčitvi predložite kupon na wellness recepciji.
Kupon velja od ponedeljka do nedelje in NE velja ob
praznikih. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti.
Ne velja za nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko
unovči samo en bon in pri enem nakupu.

Č

etudi so jo gojili že 2800 let pr. n. št.,
industrijska konoplja šele v zadnjih letih

pridobiva na veljavi. V želji za dobro počutje



K

vse več ljudi uživa konopljino olje. Olje iz in-

V THERMANI LAŠKO LAHKO KONOPLJINO OLJE PREIZKUSITE V ŠTIRIH
NOVIH STORITVAH:
•

MASAŽA S KONOPLJINIMI SNOPKI je kombinacija masažnih gibov terapevta,
ki masira s segretim konopljinim oljem, in masaže s konopljinimi snopki. Vsebina
snopkov se s pomočjo pare sprosti in kot mešanica zdravilnih eteričnih učinkovin
nanaša na kožo, ki jo zmehča, pomiri in vpliva na boljšo elastičnost. Masaža se
priporoča pri lajšanju težav suhe in razpokane kože, sprošča mišično napetost,
spodbuja krvni obtok in pozitivno vpliva na odpravljanje toksinov in odvečne vode
iz telesa.

•

RAZSTRUPLJANJE S KONOPLJO obsega blag piling, ki nežno odstrani odmrle
celice, kožo pa pripravi za absorpcijo zdravilnih učinkovin, ki se nahajajo v konopljinem
olju. Kožo nahrani in jo naredi lepo, gladko in mehko.

•

KONOPLJINA MASKA ZA TELO je sestavljena iz konopljinih proteinov in spirulina
alg in je izjemno bogata s hranljivimi snovmi in minerali. Pomaga pri razstrupljanju
telesa in odpravljanju celulita. Za popolno sprostitev telesa poskrbi masaža stopal,
ki jo izvajamo med počivanjem v maski.

•

KONOPLJINA KOPEL, ki si jo lahko privoščite individualno ali v kombinaciji s
katero od zgoraj naštetih storitev, lajša in pomirja kožne alergije ter neguje in vlaži
občutljivo kožo.

dustrijske konoplje je izhodišče, na podlagi
katerega so Thermanini wellness terapevti
zasnovali serijo novih storitev, ki jih druži
uporaba bioloških pripravkov industrijske konoplje.
Žlica konopljinega olja na dan krepi srce in
zmanjšuje tveganja bolezni srca in ožilja, znižuje holesterol, uravnava krvni tlak in krepi imun-

V THERMANI SO VAM
NA VOLJO NOVE
WELLNESS STORITVE:
•
•

•

ski sistem. Prav tako uživanje konopljinega olja
uravnava presnovo in prispeva k hitrejšemu
okrevanju po boleznih, kot sta prehlad in gripa,

masaža Kakavovo
doživetje (45 min)

saj zmanjšuje vnetja v telesu. Konopljino olje

masaža Kakavovo
doživetje (45 min)
in kopel Kakavovo
doživetje (60 min)

soke vsebnosti vlaknin izboljšuje prebavo.

masaža Kakavovo
doživetje (45 min),
kopel Kakavovo
doživetje (60 min) in
večerja za 2 osebi

topi maščobe, pomaga pri hujšanju in zaradi vi-

Uporabo kakavovega masla pogosto priporočajo
pri zdravljenju ekcema ali dermatitisa, nosečnice
pa so kakavovo maslo dolgo uporabljale za nego
proti strijam. Priporočljivo je tudi za vse, ki imajo
zelo suho kožo. V poletnih mesecih je kakavovo
maslo nepogrešljivo za tiste, ki si želijo lepega
tena kože, saj pripomore k lepši in dolgotrajnejši
porjavelosti.

Uporablja se tudi v kozmetične namene za nego
kože in las. Ima namreč vlažilni učinek, saj zaradi popolnega razmerja esencialnih maščob
(3:1) našo kožo dodobra hidrira, pospešuje njeno regeneracijo, izboljša elastičnost in čvrstost.
Zaradi vitamina E, ki je v olju in je naravni antioksidant, spodbuja celjenje in obnavljanje kože,
pospešuje obnovo brazgotin in strij.

Preverite ponudbo konopljinih wellness tretmajev na www.thermana.si in si rezervirajte svoj termin sprostitve.

Ime Cannabis sativa izhaja iz
latinščine in pomeni »koristna
konoplja«.
Kitajska medicina je tisoče let
nazaj vino iz konoplje in vreli
konopljin prah uporabljala kot
anestetik med operacijami. Te
je izvajal zdravnik Hua Uo med
letoma 141 in 208 n. št.
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WELLNESS PO L AŠKO

PIVOVSKI
WELLNESS

MEDENO
RAZVAJANJE

Ayurveda
IN NJENI

Wellness
po Lasko

LETNI ČASI

Želite edinstveno wellness izkušnjo? Nekaj, kar vas čaka le pri nas?
Privoščite si razvajanje »po Laško«!

L

aško. Prva asociacija nanj je pivo. Laško pivo, katerega tradicija
sega v leto 1825. V Thermani Laško smo razvili svojo zgodbo o pivu.

Takšno, ki nahrani in razvaja kožo, jo napolni z vitamini, ohranja njeno
vitalnost, sprošča, pomirja in nas pripravi na izzive vsakdana. Ob obi-

9

AYURVEDA

LETNI ČAS KAPHE

M

ed sodi med darila narave, ki so večno v modi, njihov učinek na
telo pa je vselej blagodejen. Izjemno bogato naravno sladilo, ki ga

pridelajo čebele, vsebuje številne vitamine, minerale, encime, antioksi-

A

yurveda človeka obravnava celostno, ga
uči, kako živeti v harmoniji z naravo in mu

SPREMENITE SVOJO PREHRANO.

pomaga živeti zdravo. Pokriva vse vidike zdrav-

Začnite jesti lažjo, bolj suho, pikantno

ja, saj spodbuja telesno, umsko, čustveno in du-

hrano in hrano, ki vas ogreje. Prav tako jejte samo

hovno dobro počutje.

tri obroke na dan in se tako izognite prekomernemu
uživanju hrane. Dnevna uporaba strgala za jezik in
olja nasya vam bo pomagala pri sezonskih alergijah in
preprečila kopičenje Kaphe.

dante …

Vse telesne in umsko-duhovne funkcije v našem
telesu vodijo tri osnovne sile, ki jim pravimo doše.
Glede na doše v Ayurvedi ločimo tri letne čase.
Doše ne vplivajo samo na našo telesno zgradbo,

sku mesta piva si vsekakor privoščite edinstveno pivovsko razvajanje,

Hipokrat je med uporabljal za celjenje ran, danes pa ga svetujejo v primeru

ki ga lahko izkusite zgolj v Thermani Laško.

slabokrvnosti, nosečnosti, pri fizični obremenitvi. Obenem zmanjšuje boleči-

LETNI ČAS PITE

temveč tudi na vse ostalo v vesolju. Namesto zime,
pomladi, poletja in jeseni leto torej preide v letni
čas Vate, ki zaobjema čas pozne zime in zgodnje

no, pomirja in sprošča. Nič čudnega torej, da smo pri nas v skladu s čebelam

OHLADITE SE.

Pri pivovskih wellness tretmajih uporabljamo pivovske izdelke, ki temeljijo

prijazno filozofijo kot prvi v Sloveniji razvili edinstvena medena razvajanja.

Požirek ali dva soka aloe vere na dan

zime, letni čas Kaphe traja od najhladnejšega dela

na surovini, pridobljeni v Pivovarni Laško. Ta nastane kot produkt ali osta-

Med ne deluje zdravilno le v telesu, temveč tudi na njem. Je prava zakla-

vam bo pomagal zmanjšati notranjo vročino. Poletje

zime do pomladi, letni čas Pite pa zaobjema naj-

vam ponuja dovolj možnosti za ohladitev: kumare,

nek pridelave piva. Razvili smo jih v sodelovanju s podjetjem Lekos, nadgra-

dnica zdravja, zato oskrbite svojo kožo z vitamini in minerali, privoščite ji

meto, kokosov sok itn. Izogibanje soncu v času Pite (od

bolj vroče in najdaljše dni leta.

dili pa z znanjem in izkušnjami domačih terapevtov.

razvajanje, ki mu ni para. Z medom smo obogatili programe nege obraza in

10. do 14. ure) vam bo pomagalo preprečiti pregrevanje

Razumevanje lastnosti vsakega od teh letnih časov

vaše duhovne in čustvene energije.

vam lahko pomaga zmanjšati neprijetne učinke na

tamina E. Ta obnavlja in ščiti kožo. Izvlečka islandskega lišaja in gozdnega
slezenovca varujeta pred draženjem in vnetji.

telesa, razvili medene in medeno-mlečne masaže, dodali še medene kopeli,

Laško je medena destinacija, ki skrbi za čebele in tradiciji ohranjanja čebelarstva posveča veliko pozornosti. Občina Laško je čebelam prijazna občina,

Brez hmeljskih storžev ne gre. Vsebujejo fitoestrogene in imajo antiseptični

družba Thermana čebelam prijazno podjetje. V Zdraviliškem parku vam je

učinek. Koži vrnejo vitalnost. Na vitalnost in strukturo kože odlično vplivajo

na ogled vrt medovitih rastlin, ki je opremljen tudi s tablicami v braillovi

tudi olja visoke kakovosti, ki so naraven vir omega -3, -6 in -9 kislin.
Pivovske tretmaje Thermanini wellness terapevti prilagodijo različnim tipom kože. Nekateri tretmaji kožo intenzivneje vlažijo, drugi nahranijo, pri-

pisavi, s čimer sledimo pridobljenemu nazivu evropske destinacije odličnosti
za dostopni turizem.
Pri nas medu ne uporabljamo le pri wellness tretmajih in razvajanjih. Vnesli
medeni meni. Nikar ne spreglejte naše hišne specialitete – medene pite, ki jo

se s pivovskimi tretmaji in se počutite dobro v svoji koži.

je ustvarilo prav naše slaščičarsko osebje.

KUPON ZA
MASAŽO

30 % popust

Veljavnost ugodnosti:
3. 5.–30. 6. 2017
1. 9.–27. 10. 2017

NA PIVOVSKO MASAŽO TELESA (60 min)

NA MEDENO RAZSTRUPLJANJE TELESA (90 min)

V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

V CENTRU ZDRAVJA IN LEPOTE V HOTELU ZDRAVILIŠČE LAŠKO

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru na telefonski številki
03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.

Za storitev je obvezna rezervacija v Centru Zdravja in Lepote na telefonski številki
03 73 45 771 ali wellness.zdravilisce@thermana.si.

Ob unovčitvi predložite kupon na wellness recepciji. Kupon velja od ponedeljka do
nedelje in NE velja ob praznikih. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za
nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko unovči samo en bon in pri enem nakupu.

Ob unovčitvi predložite kupon na wellness recepciji. Kupon velja od ponedeljka do
nedelje in NE velja ob praznikih. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za
nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko unovči samo en bon in pri enem nakupu.





30 % popust

Veljavnost ugodnosti:
1. 7.–27. 10. 2017
2. 11.–22. 12. 2017

LETNI ČAS VATE
IZOGIBAJTE SE SUROVI,
HLADNI HRANI.
Posebej pazite, da vaš notranji ogenj (agni) ne ugasne.
Jejte toplo in vlažno hrano, kot so enolončnice, juhe,
koreninasta zelenjava, ter raje pustite solate in hladne
prigrizke za poletje. Tudi druge ayurvedske prakse,
vključno z masažo abhyango, ki pomeni maziljenje
telesa s toplim sezamovim oljem, vam bodo pomagale
ostati v ravnovesju in vam bodo dale občutek lagodja.

smo ga tudi v bogato kulinarično ponudbo. Na voljo vam je prav poseben

merni pa so tako za mlajšo kot zrelo kožo, za moške in ženske. Razvajajte

KUPON ZA
MASAŽO

vaše zdravje in počutje. Ne pozabite, da se učinek

medeno razstrupljanje in pripravili program savnanja z medom.

vaše prevladujoče doše poveča v letnem času, na

Ayurveda detox vikend je program, ki temelji na razstrupljanju
telesa. Slednjega dosežemo z vadbo joge in minimalno količino
zaužite hrane. V času Ayurveda detox vikenda jemo ayurvedsko
hrano, sveže sadje in zelenjavo, zmanjšamo vnos ogljikovih
hidratov, popolnoma izločimo sladkor, pijemo veliko tekočine in
uživamo ingver, ki segreva telo in pomaga pri razstrupljanju.

Oblikujte, negujte in razstrupite
telo na naraven način!

3 dni/2 noči v hotelu
Thermana Park Laško****superior
za 165 €

katerega vpliva, zato pazite, da boste izbirali hrano
in aktivnosti, ki bodo vašo došo umirile in ne dodatno razdražile.

Dr. Ajith Chakrapani,
specialist ayurvede,
ki vam pomaga poiskati
ayurvedsko pot do
vašega zdravja.
Veljavnost ugodnosti:
5. 3.–14. 4. 2017
8. 1.–31. 3. 2018

KUPON ZA
MASAŽO



Žito, ki je osnova vsakega dobrega piva, tako tudi laškega, je bogat vir vi-

AYURVEDA
DETOX VIKEND

30 % popusta
NA MASAŽO ABHYANGAM
V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO
Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru
na telefonski številki: 03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.

Ob unovčitvi predložite kupon na wellness recepciji. Kupon velja
od ponedeljka do nedelje in NE velja ob praznikih. Popust se ne
sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih bonov. Ena
oseba lahko unovči samo en bon in pri enem nakupu.

Dobrodošli v
Ayurveda Centru
Thermana & Veda,
ki ponuja način
harmoničnega
življenja kot splet
telesa, čutov,
duha in razuma
ter usmerja k
zdravemu načinu
življenja.

PROGRAM VSEBUJE:
• bivanje v dvoposteljni sobi standard,
• polpenzion (zajtrk in večerja - razstrupljevalna
oz. ayurvedska prehrana),
• termalno vodo, čaj in ingverjev napitek (na
voljo v prostoru za jogo ves čas bivanja),
• neomejeno kopanje v vseh bazenih in
neomejen vstop v Savna Center,
• 1x brezplačni pregled pri specialistu
ayurvede v času bivanja*,
• program aktivnosti po dnevih
(prejmete ob rezervaciji),
• presenečenje za vse udeležence,
• uporaba kopalnega plašča,
• brezžični internet v sobi,
• program animacije, rekreacije in sprostitve.

Imetniki Zlate kartice
Thermana cluba izkoristite
dodatni popust!

INFORMACIJE IN REZERVACIJE
www.thermana.si | info@thermana.si
03 42 32 0 52 | 080 81 19
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SKRB ZASE
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TERMALNI CENTER

Pod edinstveno

Rekreacija in
vodene vadbe

"BITI FIT JE DANES HIT"

ODPIRAJOČO SE STEKLENO
KUPOLO V VSAKEM VREMENU

PILATES ali kontrologija, kot je Joseph Hubertus Pilates poimenoval svojo metodo, je znanost in umetnost
koordiniranega razvoja telesa, razuma in duha. Izboljša
telesno držo in oblikuje telo, krepi mišice trupa (centra)
in hrbta, zmanjša se pojav bolečin v hrbtenici. Primerna
je za vse starostne skupine in je način življenja!

HOT je vroča, srednje do visokointenzivna skupinska
vadba, s katero pridemo do Hitro Oblikovanega Telesa.
Izmenično in pod nadzorom se izvajajo vaje za gibljivost, moč in stabilizacijo, aerobni, plesni in funkcionalni
trening.

Nočno
KOPANJE
vsak petek in soboto do 23. ure!
Opazovanje zvezdnatega neba,
medtem ko lebdiš
v nebeško prijetni vodi – doživetje,
ki si ga velja privoščiti.

FIT NAD 50 poskrbi za vitalno telo tudi v poznih letih.
Namen je okrepiti mišice, izboljšati gibljivost, ravnotežje, zmanjšati možnost poškodb, se sprostiti in zabavati.

dnjo« in se razgibajte. Telo vas bo nagradilo z obilico energije, funkcionalnim telesom,
zdravo hrbtenico. Obenem je to odličen način za premagovanje stresa.
V Thermani Laško poskrbimo za vaše dobro fizično in psihično počutje. Če se radi družite in
potite v skupini, ki vas motivira, se nam lahko pridružite v telovadnici Wellness Spa Centra,
kjer potekajo različne skupinske vadbe.

»Z velikim veseljem opravljam svoje delo. Še bolj pa me veseli, da delam
v tako velikem centru in s tako različnimi skupinami ljudi, kot so gibalno
ovirani, bolniki z multiplo sklerozo, bolniki s stomo, paralitiki in paraplegiki.
Vedno znova je zame izziv, kako lahko izboljšam počutje naših gostov. Svoje
znanje na takšen način širim in predajam naprej. Moj cilj je, da so gostje in
stranke podučeni, kako lahko sami največ naredijo za svoje zdravje.«
Danica Pinter,
licencirana AFP osebna trenerka, pilates inštruktorica MK Studios London

Želimo telo, ki bo izklesano in na katerega

in telesno pripravljenost. Nudimo vam različ-

bomo ponosni. A pazljivo! Prisluhnite svoje-

ne programe, ki jih boste sestavili skupaj z

mu telesu in ga ne obremenjujte preko zdrave

našo licencirano AFP osebno trenerko in

meje. Vsak posameznik vadbo dojema drugače, vsak ima mejo postavljeno drugje. Osebni trener vam pomaga poiskati optimalno
vadbo ter pravilno izvedbo, ki jamčita trajne

inštruktorico pilatesa Danico Pinter glede
na vaše želje in pripravljenost. Za vse, ki v popoldnevih zaradi službe ali drugih obveznosti

dosežke. Trening z osebnim trenerjem upo-

ne najdete časa za vadbo, vam v Thermani

števa načelo individualnega pristopa in je

omogočamo tudi jutranje vadbe. Preverite

namenjen vsakemu, ne glede na starost, spol

naš urnik na www.thermana.si.

WTS – srednje do visokointenzivna vadba, ki temelji na
vajah s prostimi utežmi, cilj sta krepitev vzdržljivosti in
moči. Primerna je tako za ženske kot tudi za moške,
mlajše in starejše, saj intenzivnost prilagodite svojim
zmogljivostim, prav tako pri tej vadbi ni nobene koreografije.

RITUALI ČIŠČENJA
TELESA OB POLNI LUNI
V savna centru Thermana Park Laško izkusite poseben program, ki
se odvija zgolj enkrat mesečno.
Polna luna s sabo ne prinaša zgolj nespečnosti in nemirnosti, temveč ima
tudi boljše revitalizacijske učinke, zato velja takrat oditi v savno.

PROGRAM OB RITUALU ČIŠČENJA TELESA OB POLNI

TNZ – nizka do srednjeintenzivna vadba, s katero krepimo najbolj kritične predele telesa, in sicer trebuh, noge
in zadnjico. Vadba je sestavljena iz dveh delov, aerobnega in anaerobnega.

LUNI VKLJUČUJE:
• GONG zvočno kopel,
• metin oz. melisin program v finski savni ''Kristal'',
• postrežen zeleni čaj,

FUNKCIONALNI TRENING je zadnji trend v svetu.
Izvajajo se različni principi treniranja za celo telo, delo
po postajah, atletske vaje, stabilizacijske, ravnotežne,
koordinacijske vaje …

V svet JOGE vas bosta popeljala Slavica Polanc in
Pratheep. Izvaja se v slovenskem in angleškem jeziku,
na začetnem in srednjem nivoju.

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
03 423 2045 | wellness-spa@thermana.si

• razstrupljevalno oblogo za telo v parni savni ''Kotel''.

KUPON ZA
BAZEN IN SAVNO



Ž

ivimo v svetu, kjer se vsem mudi, kjer mora biti vse narejeno hitro. In zelo radi rečemo, da nimamo časa zase. Imamo ga, samo vzeti si ga moramo. »Brcnite se v taza-

NIRVANA FITNESS je dihalni fitnes; sistem, ki vas bo
naučil pravilnega dihanja s pomočjo cikličnih krepilnih
pilates/joga vaj. Vadba združuje različne sekvence vaj, s
katerimi vplivamo na vse mišične skupine celega telesa.
Nirvana prediha tudi vaš um in vas sprosti.

1=2

Veljavnost ugodnosti:
1. 4.–30. 6. 2017

OB NAKUPU MESEČNE VSTOPNICE
ZA BAZEN IN SAVNO
Ob unovčitvi predložite kupon na kopališki recepciji. Za ceno
1-mesečne vstopnice dobite 2 meseca kopanja in savnanja. En kupon velja za eno osebo neprekinjeno dva meseca od dneva nakupa.
Popust se ne sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih
bonov. Zbiranje točk ni možno.

*Savna Center je vsak mesec
ob polni luni za obiskovalce odprt do 23.30.
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NEGA TELESA

NAGRADNA KRIŽANKA

Za več nagradnih iger obiščite Facebook:
www.facebook.com/thermana.lasko.slovenia
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OTROCI



ROJSTNODNEVNE ZABAVE
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.

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.

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.

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

VODNA ZABAVA v Termalnem Centru
ZABAVA ZA MLADE GOSPODIČNE v Wellness
Spa Centru
TEMATSKE ZABAVE v Gala dvorani Kongresnega
Centra
Več na www.thermana.si.

Cena plavalnega tečaja (10
šolskih ur; potrebna predhodna
rezervacija) vključuje:
•• prijavnino,
•• organizacijo in izvedbo plavalnega tečaja v obsegu 10
šolskih ur,
•• dodatne pripomočke pri izvajanju programa,
•• priznanje.

POCITNISKE AKTIVNOSTI


KUPON ZA VARSTVO
OTROK

Veljavnost ugodnosti:
v času šolskih počitnic.

10 % popust

NA VARSTVO OTROK MED POČITNICAMI
Za storitev je obvezna rezervacija v Termalnem centru na telefonski številki
03 734 8900 ali termalni.center@thermana.si.
(jesenske počitnice, božično-novoletne počitnice,
zimske počitnice, velikonočne počitnice in prvomajske počitnice. Varstvo bo organizirano v primeru
prijave 5 otrok)

V nagradni igri bodo sodelovala vsa gesla,
ki jih bomo prejeli do 30. 9. 2017. Med
vsemi prispelimi rešitvami bomo izžrebali
tri, ki bodo prejeli sledeče nagrade:

1. nagrada;
RAZSTRUPLJANJE S
KONOPLJO (60 min)
2. nagrada:
HiTop terapija (30 min)
3. nagrada:
Celodnevno kopanje s savno

Aromawickel

PRAVILA SODELOVANJA

časopisa Moja Thermana št. 13:

S sodelovanjem v nagradni križanki se
strinjate s splošnimi pogoji. Vaši podatki
bodo obdelani v skladu z Zakonom o
varovanju podatkov (ZVOP-1-UPB1).
Izžrebance bomo objavili na
www. thermana.si.

1. nagrada – 1x brezplačni posvet pri
specialistu ayurvede in tretma po priporočilu:
ANA ORAŽEM, Ljubljanska 80, 1230
Domžale | 2. nagrada – 1x pivovska wellness
masaža telesa: ALOJZ ŠKERBEC, Petkovec
60e, 1373 Rovte | 3. nagrada – 1x družinsko
kopanje v Termalnem Centru Thermana Park
Laško: MLADENA KOLENC, Koroška 1b,
3325 Šoštanj

Nagrajenci nagradne križanke

Nagrajenci so bili o nagradi obveščeni po pošti.

Hitra globinska nega kritičnih delov telesa

Vsi imamo dele telesa, ki nam niso najbolj povšeči. Med najmanj priljubljene navadno sodijo stegna,
zadnjica, trebuh, boki … Zagovarjamo zdravo preoblikovanje telesa, ki obsega spremembo prehrane in
zadostno količino gibanja, a pri preobrazbi telesa si lahko za boljši učinek pomagamo tudi s sodobnimi
metodami.
Aromawickel je metoda preoblikovanja telesa, namenjena kritičnim delom telesa, na katerih se soočamo z
estetskimi težavami, kot so naložena maščoba zaradi prekomerne telesne teže, celulit, mlahavo tkivo,
nagnjenost k oteklinam, zastoj limfe in hematomi.

•• 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: 03 734 89 00 in 03 734 89 01.

OTROSKI WELLNESS
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.

KUPON ZA
KOPANJE

1x brezplačno

KOPANJE za člane Kluba Vodomček ob nakupu otroških wellness storitev
GRATIS KOPANJE VELJA NA DAN KORIŠČENJA OTROŠKE WELLNESS STORITVE.

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

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru na telefonski številki
03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.
Ob unovčitvi predložite kupon na wellness recepciji. Kupon velja od ponedeljka do nedelje in NE velja
ob praznikih. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih bonov. Ena oseba
lahko unovči samo en bon in pri enem nakupu.

VODOMCKOVE VRAGOLIJE
ZANIMIVOST: Vodomec leti hitreje od 50 km/h, z neverjetnimi pospeški. Prehranjuje se z majhnimi ribicami, paglavci in
žuželkami. Pri lovljenju je izredno spreten. Lovi jih s potapljanjem ali bolje rečeno strmoglavljenjem.

Metoda Aromawickel temelji na hladno-toplem učinku, podobno kot metoda Kneipp. Preparati, ki se uporabljajo
pri povijanju delov telesa, vsebujejo eterična olja evkaliptusa, poprove mete, mentola in rožmarina, ki hladijo. Po
nekaj minutah začutimo lahno srbenje, ki mu sledi močno gretje. Telo namreč želi notranji hlad (ki ga povzročajo
eterična olja) čim prej odpraviti in vzpostaviti temperaturno ravnovesje, zato porablja dodatne molekule maščob,
sladkorja in holesterola. Na problematičnih mestih tako nastaja kar štirikratno izgorevanje hranljivih snovi.
Aromawickel je globinski čistilni tretma, ki hitro in učinkovito zmanjša obseg, učvrsti in izboljša videz kože. V Thermani vam
za optimalen rezultat priporočamo serijo tretmajev, ki naj si sledijo vsak drugi dan.

VEČ INFORMACIJ o tretmajih Aromawickel prejmete na 03/423 2045 ali na www.thermana.si.

Veljavnost ugodnosti:
do 30. 6. 2017

Otroci, ste vedeli, da se je našemu urnemu ptiču vodomcu, ki živi na brežinah reke Savinje,
pridružila nežnejša polovica? Vodomček je dobil novo prijateljico – Vodomčico!
Skupaj skrbita za vse otroke, majhne pa tudi tiste malce večje, da se pri nas odlično
zabavajo. Preverite, kaj vse najdete v družinam prijazni Thermani.



Rešite nagradno križanko in nam geslo
(skupaj z vašimi osebnimi podatki)
pošljite na naslov Thermana, d. d.,
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, s
pripisom Uredništvo Moje Thermane.

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.
Kaj otroci počnejo?
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PROGR AMI ZA ZDR AVJE IN DOBRO POČUTJE

PROGRAMI DOBREGA POČUTJA
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PROGR AMI ZA ZDR AVJE IN DOBRO POČUTJE

PROGRAMI DOBREGA POČUTJA

VSI PROGRAMI DOBREGA POČUTJA V HOTELU THERMANA PARK LAŠKO VSEBUJEJO: bivanje v standardni dvoposteljni sobi v hotelu Ther-

VSI PROGRAMI DOBREGA POČUTJA V HOTELU ZDRAVILIŠČE LAŠKO VSEBUJEJO: bivanje v standardni dvoposteljni sobi v hotelu Zdravilišče Laško,

mana Park Laško, neomejen vstop v bazene, vstop v fitnes, brezplačno uporabo kopalnega plašča, brezplačen dostop do brezžičnega interneta, program animacije, sprostitve in rekreacije. Na cene velja popust za člane Thermana cluba. Programi in cene veljajo za leto 2017.

neomejen vstop v bazene družbe Thermana, neomejen vstop v fitnes, brezplačno uporabo kopalnega plašča, brezplačen dostop do brezžičnega interneta, dnevno pitje termalne vode v pivnicah obeh hotelov, jogo, program animacije, sprostitve in rekreacije. Na cene velja popust za člane Thermana cluba. Programi in cene veljajo za leto 2017.

WELLNESS PAKET

TERMALNI
ODDIH

WELLNESS PAKET

THERMANA
VAS RAZVAJA

Kopanje, razvajanje … Uživanje!

Popolno razvajanje za pol cene.

Za vaš oddih na valovih laških vrelcev,
kjer lahko čez dan uživate v bazenih, se
prepustite spretnim rokam maserjev ali
se odpravite na spoznavanje bogate zgodovinske in kulturne dediščine Laškega.

Izkoristite blagodejno moč laške termalne vode, odpočijte si in se pripravite
na nove življenjske izzive. Pustite se
razvajati in si vzemite čas le zase!

Posebnosti programa: Termalna
voda Laško sodeč po opravljenih raziskavah na telo deluje poživljajoče,
razstrupljajoče, obenem pa revitalizira in napolni z energijo.

Posebnosti programa: Druga oseba
biva kar 50 % ceneje. Preverite termin na www.thermana.si.

Od 222 €*
za 4 dni/3 noči

Cena za 2 osebi za
3 dni/2 noči že od 232,50 €*

WELLNESS PO LAŠKO

WELLNESS VIKENDI

WELLNESS PAKET

AYURVEDA
VIKEND

AYURVEDA
DETOX VIKEND

AKTIVNO
ZA SENIORJE

PROGRAM
ZA SPROSTITEV

PO POŠKODBI
SPODNJE OKONČINE
Namenjen po okrevanju poškodbe
kolena ali gležnja.

Do hitrejšega okrevanja vam lahko
pomagajo tudi naši strokovnjaki.

Posebnosti programa: pijača dobrodošlice, jutranja telovadba, popoldanska rekreacija v bazenu.

Posebnosti programa: 2x limfna
drenaža obraza in zatilja (30 min), 1x
klasična polovična masaža (30 min),
1x refleksna masaža stopal (30 min),
1x podvodna celotna masaža (25
min), 1x Bownova terapija (55 min),
1x posvet pri zdravniku.

Posebnosti programa: 3x fizioterapevtska obravnava (30 min), 4x protibolečinska elektrostimulacija (20
min), 4x vaje v fitnesu pod nadzorom
fizioterapevta (20 min), 1x Medi tape,
1x pregled pri zdravniku.

Posebnosti programa: 4x Bobath
obravnava (45 min), 4x šola hoje (15
min) – korekcija hoje in izboljšanje
ravnotežja, 4x klasična delna masaža (20 min), 1x pregled in 1x posvet
pri zdravniku.

669 €* | 599 €**
za 8 dni/7 noči

799 €* | 749 €**
za 8 dni/7 noči

Začutite harmonijo življenja kot
splet telesa, čutov, duha in razuma.

Razstrupite se
in se napolnite z energijo!

Spoznajte starodavno indijsko medicinsko vedo, ki opredeljuje načine za
ohranjanje zdravja in zdravljenje bolezni
s terapijami, masažami, zeliščnimi zdravili, pravilno prehrano in telesno vadbo.

Doživite delček Indije, prepustite se
znanju in izkušnjam indijskih terapevtov,
okusite kuhinjo po načelih ayurvede
in prisluhnite nasvetu indijskega
svetovalca ayurvede.

Posebnosti programa: neomejen
vstop v Savna center, 1x posvet pri
specialistu ayurvede (50 min), 1x ayurvedski tretma po nasvetu specialista
ayurvede, 1x individualna ura joge (60
min), ayurvedski čaj na voljo v restavraciji hotela, možnost prehrane po
načelih ayurvede.

Posebnosti programa: polpenzion (zajtrk in večerja – razstrupljevalna oziroma
ayurvedska prehrana), termalna voda,
čaj in ingverjev napitek (na voljo v prostoru za jogo ves čas bivanja), 1x brezplačen
pregled pri specialistu ayurvede v času
bivanja, presenečenje za vse udeležence.
Preverite termin na www.thermana.si.

244 €* za
3 dni/2 noči

Cena za 1 osebo za
3 dni/2 noči že od 165 €*

VO
NO

WELLNESS PO LAŠKO

WELLNESS VIKENDI

WELLNESS VIKENDI

Poseben program
samo za upokojence!

Terapija kot preventiva.

Vrelci

216 €**
za 4 dni/3 noči

627 €* | 577 €**
za 8 dni/7 noči

• zimskih šolskih
počitnic

termalne vode, zdravilni postopki,
terapije in strokovno osebje zagotavljajo
kakovostne zdravstvene storitve.

VO
NO

PRIPRAVILI SMO
POSEBNE PAKETE
BIVANJA ZA ČAS:
• valentinovega

PO MOŽGANSKI
KAPI

• velike noči
PIVOVSKO
RAZVAJANJE

MEDENO
RAZVAJANJE

Črpanje dobrega počutja
iz pivovskega zlata.

Med - simbol zdravja
in dobrega počutja.

Več kot 190-letna tradicija varjenja piva
v Laškem daje celotnemu mestu prav
poseben pečat. Tradicija, ki jo spoštuje
tudi Thermana.

Medeni program je odlična izbira za vse,
ki želite svojo energijo in ravnovesje črpati iz narave. Poleg nastanitve vključuje zgodbo medenega razvajanja v Centru
zdravja in lepote Zdravilišča Laško.

Posebnosti programa: 1x celotna
wellness masaža s pivskim maslom
(60 min), 1x obisk Pivovarne Laško z
degustacijo piva ali darilo ob odhodu,
pijača dobrodošlice, 1x pivovski meni v
a la carte restavraciji Thermana Parka
Laško, neomejen vstop v Savna Center.

328 €*
za 4 dni/3 noči

ROMANTIČNI
ODDIH V DVOJE
Z razvajanjem
do prerojene ljubezni.

Laško že dolgo slovi po romantičnih kopelih in uživanjih v dvoje. Pričakujejo vas
kopel ob soju sveč, svežina penečega
vina, zajtrk v postelji …

PROGRAM ZA
ZDRAVO HRBTENICO
Hrbtenica je glavni steber našega telesa.
Gibanje in skrb za zdravo hrbtenico je
nuja, ki se vselej obrestuje.

Posebnosti programa: medena večerja v a la carte restavraciji Zdravilišča Laško, medeno–mlečna masaža (60 min), medeno presenečenje v
sobi, neomejen vstop v Savna Center.

Posebnosti programa: penina v sobi
na dan prihoda, 1x svečana večerja
v a la carte restavraciji, 1x svečana
večerja na Gradu Tabor, 1x postrežba
zajtrka v sobo, romantična kopel v
Wellness Spa Centru, na dan odhoda
je soba na razpolago do 14.00 ure.

Posebnosti programa: 1x pregled
pri zdravniku specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine, 1x individualna fizioterapevtska obravnava
(50 min.), 4x skupinske vaje v telovadnici (20 min.), 5x protibolečinska
elektroterapija (20 min.), 5x skanlab
terapija, 1x paket Akupunktura 3, 5x
klasična polovična masaža (30 min.).

277 €**
za 4 dni/3 noči

495 €*
za 3 dni/2 noči za 2 osebi

845 €* | 779 €**
za 8 dni/7 noči

VEČ O PONUDBI IN CENAH PROGRAMOV: www.thermana.si | 080 81 19

• prvomajskega
oddiha
• poletja 2017
• jesenskih
krompirjevih
počitnic 2017

PROGRAM REVITAL
Obnovite svoje moči in se
napolnite z energijo.

www.thermana.si
080 81 19
*Cena velja za Thermana Park Laško****
**Cena velja za Zdravilišče Laško****

superior

NA TERAPIJO V
THERMANO

Pomoč in zdravstvena nega
osebja v prijetnem zdraviliškem
okolju. 24-urna zdravstvena
nega, daljše bivanje
po ugodni ceni.

Vrhunsko usposobljeni
fizioterapevti in sodobne
fizioterapevtske metode so temelj
uspešne rehabilitacije.

Posebnosti programa: 1x pregled
pri zdravniku specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine, 5x hitop terapija (60 min.), 6x celotna podvodna
masaža (25 min.), 3x limfna drenaža
obraza in zatilja (30 min.), 1x Bownova terapija (55 min.), 3x klasična celotna masaža (45 min.).

Posebnosti programa: namestitev v
dvoposteljni sobi na oddelku za rehebilitacijsko zdravstveno nego ali
v hotelskem delu, začetni pregled
ob sprejemu in posvet pri zdravniku
specialistu, uporaba fitnesa in bazena po nasvetu zdravnika, 10 % popust na nego ali pomoč pri dnevnih
aktivnostih.

Posebnosti programa: 1x pregled
pri zdravniku specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine, 5x zdravstvena delna masaža (15 min.),
5x skupinske vaje v telovadnici (20
min.), 5x elektroterapija (10 min.), 5x
termoterapija (20 min.).

959 €* | 888 €**
za 8 dni/7 noči

59 €** na dan,
min. bivanje 14 noči/15 dni

669 €* | 599 €**
za 8 dni/7 noči

• božičnonovoletnih
praznikov

PODROBNOSTI NA

ZDRAVILIŠKA
OSKRBA

16

MEDICINA

Fizioterapija

17

ZDR AVJE

V THERMANI LAŠKO

Uporaba terapije s K-laserjem zmanjšuje bolečino in pospešuje obnovo poškodovanega tkiva. Pri rehabilitaciji je pomagala tudi slovenski deskarki na snegu Glorii Kotnik.

F

izioterapevtski oddelek Thermane Laško odlikujejo
individualni pristop, celostna obravnava, vrhunsko

NA VOLJO SO VAM TUDI NASLEDNJE SPECIALNE OBRAVNAVE:

znanje fizioterapevtov in sodobna tehnologija. Na teme-

K-LASER: visokointenzivna laserska terapija, namenjena zmanjševanju bolečin in re-

ljih več kot 160-letne zgodovine se za zdravje in dobro

generaciji poškodovanega tkiva.

počutje naših gostov in pacientov trudimo sleherni dan.

SKANLAB TERAPIJA: globinsko segrevanje, namenjeno zmanjšanju bolečine, izbolj-

Strokovna ekipa Thermane redno spremlja razvoj stroke in

šanju prekrvavitve, elastičnosti in mobilnosti tkiva.

vpeljuje novosti v programe preventivne in rehabilitacijske

HYPERVIBE VADBA: vibracijska vadba za rehabilitacijo, izboljšanje motoričnih spo-

medicine. Predstavljamo vam nekaj naših novih fizioterapev-

sobnosti in fleksibilnosti.

tskih storitev:

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA PO CYRIAX, MULLIGAN IN MAITLAND

Hitop terapija je protibolečinski tretma, ki regenerira, spro-

KONCEPTU: individualna manualna terapija, namenjena izboljšanju funkcije mišično-

SAMOPLAČNIŠKE
POSVETOVALNICE V
THERMANI LAŠKO

rapija
e
t
o
i
z
i
f
ka
Samoplačniš
ANJA

BREZ ČAK

-skeletnega sistema. Cyriax terapija je metoda, pri kateri terapevt s pomočjo določe-

Z

dravje je naša največja vrlina. Ne jemljite ga kot
nekaj samoumevnega. Kadar vas pestijo zdravstvene
težave ali želite mnenje specialistov, se lahko obrnete
na zdravnike in ostale strokovnjake, ki delujejo v našem
Centru medicine.

AMBULANTE IN POSVETOVALNICE,
KI JIH NAJDETE V THERMANI LAŠKO:
•

FIZIATRIČNA AMBULANTA

•

ORTOPEDSKA AMBULANTA

•

REVMATOLOŠKA POSVETOVALNICA

•

NEVROKIRURŠKA POSVETOVALNICA

nih testov ugotovi, katera struktura je prizadeta, in določi ustrezno terapijo.

•

NEVROLOŠKA POSVETOVALNICA

entov po možganski kapi, saj krepi motorične in kognitivne

TERAPEVTSKA OBRAVNAVA PO BOBATH KONCEPTU: individualna manualna

•

sposobnosti. Naslednja v nizu novosti pri nas je terapija z

terapija, namenjena ponovnemu učenju normalnih vzorcev gibanja in izboljšanju izvaja-

POSVETOVALNICA ZA BORELIOZO
IN DRUGA INFEKCIJSKA STANJA

nja vsakodnevnih aktivnosti oseb, ki imajo težave zaradi nevrološke okvare centralnega

•

AMBULANTA ZA AKUPUNKTURO

živčnega sistema.

•

ORTOPEDSKO-REVMATOLOŠKA AMBULANTA,
AMBULANTA MANUALNE MEDICINE (osteopatija,
kiropraktika)

za aktivacijo roke. Namenjena je zlasti rehabilitaciji paci-

udarnimi valovi, kjer gre za visokotehnološko dovršeno in neinvazivno metodo. Udarni valovi v obolelem tkivu vzpostavijo
in okrepijo procese celjenja ter pospešijo kvalitetno regene-

OBRAVNAVA TRIGGER TOČK: manualna terapija, namenjena zmanjšanju nape-

racijo. Terapija je zelo učinkovita pri najrazličnejših motnjah

tosti v mišicah.

mišično-skeletnega sistema, kot na primer pri bolečinah v

BOWNOVA TERAPIJA: nežna manualna terapija, namenjena fizični in energijski sti-

rami, vnetju Ahilove tetive, trnu v peti, tekaškemu kolenu, te-

mulaciji telesa. Spodbudi procese samozdravljenja, zmanjšuje bolečino in sprošča.

niškem komolcu ali bolečih točkah v mišicah. Terapija z udar-

LIMFNA DRENAŽA: nežna manualna tehnika, ki pospeši odtok limfe iz delov telesa,

nimi valovi si zaradi dobrih rezultatov z veliko hitrostjo utira

kjer le-ta zastaja. Zmanjšuje oteklino in deluje protibolečinsko.

pot na področju zdravljenja akutnih in kroničnih bolečin. Je

LEPLJENJE TRAKOV: lepljenje kinezioloških trakov različnih barv na boleča in poško-

nekirurška metoda, ki jo odlikujejo kratek čas zdravljenja, hi-

dovana mesta z namenom zmanjšanja otekline, bolečine in izboljšanja prekrvavitve.

tri rezultati in večja učinkovitost v primerjavi s standardnimi

PROTIBOLEČINSKA ELEKTROTERAPIJA.

metodami zdravljenja.

DODATNE INFORMACIJE IN REzERVACIJE na oddelku fizioterapije na 03 734 5150 | fizioterapija.info@thermana.si

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
03 734 5128 | centerzdravja@thermana.si
KUPON ZA
WELLNESS



šča in revitalizira. Storitev Bimeo poteka s pomočjo naprave

20 % popust

NA MINI WELLNESS DAN
(3-urno kopanje +
20-minutna wellness masaža)

Veljavnost ugodnosti: ponedeljek–petek,
2. 5.–30. 6. 2017
1. 9.–27. 10. 2017

NA MAKSI WELLNESS DAN
(celodnevno kopanje +
50-minutna wellness masaža)

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru na telefonski številki 03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.
Ob unovčitvi predložite kupon na kopališki recepciji. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti.
Ne velja za nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko unovči samo en bon in pri enem nakupu.

•

ALERGOLOŠKA AMBULANTA

INFORMACIJE: 031 319 475

Za uspešno rehabilitacijo je izredno pomembno,
da se s postopki fizioterapije in/ali delovne
terapije prične čim prej. Samoplačniško
terapijo izvajajo naši strokovno usposobljeni
fizioterapevti s pomočjo vrhunske tehnologije.
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DRUŽINA Z INVALIDOM

19

DOSTOPNI TURIZEM

POGOVOR S PARAŠPORTNICO ANDREJO
DOLINAR IN NJENO HČERKO TIJO

Facebook “f” Logo

ndreja Dolinar, uspešna slovenska parašportnica, ki se z igranjem namiznega tenisa ukvarja od leta 1993, se že 27 let sleherni
december vrača v Laško.

V zadnjih dnevih leta se namreč v laški Thermani
odvija njena obnovitvena rehabilitacija. »Takrat se
počutim, kot da sem doma. V teh letih smo se z
osebjem v hotelu Zdravilišče Laško dodobra spoznali. O ponudbi in osebju lahko govorim v samih
presežkih, fizioterapija in medicinska ekipa sta naravnost odlični,« nam za začetek pogovora zaupa
Dolinarjeva.
Hotel Zdravilišče Laško v času rehabilitacije obišče
veliko paraplegikov, a vendarle je Dolinarjeva nekaj
posebnega. Zadnjih 10 let v Laško namreč prihaja s hčerko Tijo. Mlada in zgovorna gospodična, ki
obiskuje mednarodno šolo in je tako kot mamica
pograbila za lopar, a za razliko od nje teniškega, je
že kot dojenčica spoznavala laško gostoljubje. »Paraplegiki imamo svoje potrebe, če pa je zraven ''v
ekipi'' tudi dojenček, seveda potrebuješ še več. Eki-

»Na hodniku 4. nadstropja stoji
mizica s stolom, ob kateri vsako
leto fotografiram Tijo. To je postal
najin mali ritual, ko sva v Laškem,
in ob nastalih fotografijah je fino
spremljati rast in razvoj naše Tije.«

pa Thermane je prijazna in uslužna, vse od prvega do zadnjega člana. Povsem se nam prilagodijo.
Spomnim se, da sem prvo leto razmišljala o tem,
kako bom Tiji sredi noči v sobi pripravila čokolino,
a so bili ti dvomi povsem odveč, saj sva stekleničko
sveže pripravljenega obroka dobili naravnost iz kuhinje, ne glede na uro.«

»Bila sem že marsikje, a takšnega
udobja in takšne dostopnosti, ki
je prav tako bistvena za športnike
invalide, poleg Laškega nisem
našla nikjer drugje.«
V vseh teh letih v Laškem je družina Dolinar ustvarila kar nekaj lepih spominov. Ker ima Andreja rehabilitacijo ravno med božično-novoletnimi prazniki, ko prideta na obisk tudi dva dobra moža, je Tijo
kdaj zaskrbelo, kako bo Božiček našel pot do njene
sobe. Z mamico sta se znašli: »To sicer ni ravno za
javnost, a jelenčku Rudolfu sva kdaj nastavili kakšno čokoladno kroglico, ki sva jo izmaknili pri zajtrku. Tako da je lažje našel pot do nas,« se hudomušno nasmejita sogovornici. Tudi delo sobaric je
Tija nadzorovala, seveda bolj v šali kot zares. Tija
razloži: »S sabo sem vedno nosila plišasto mravljico
po imenu Mravlji, ki mi je krajšala noči. Posteljo
sem vedno zelo razmetala in Mravlji nalašč skrila
pod vse mogoče rjuhe, a vedno me je v očiščeni
sobi Mravlji počakala na blazini do pikice natanč-

Ob vseh pohvalah, ki jih Andreja deli z nami o bivanju v Zdravilišču Laško, pa nas zanima še Tijino
mnenje. Dekle nam brez dlake na jeziku odgovori:
»Bazen je super. Kar mi v Laškem ni všeč, je le to,
da ima mami vseskozi terapije in vaje, zaradi česar
sva do popoldneva bolj malo skupaj. Takrat bi se
naj lotila dela za šolo, vendar se veliko raje družim
z babicama, ki prav tako prideta z nama v Laško.«
Sicer Andreja Laško obišče tudi maja, ko se odvija tradicionalni turnir Thermana Open, ki v Laško
privabi športnike invalide z vsega sveta. Andreja, ki
sodi v vrh slovenskih parašportnikov v namiznem
tenisu, je zavoljo tovrstnih tekmovanj obiskala dobršen kos sveta. Za konec našega pogovora odločno zatrdi: »Bila sem že marsikje, a takšnega udobja
in takšne dostopnosti, ki je prav tako bistvena za
športnike invalide, poleg Laškega nisem našla nikjer drugje.«
KUPON ZA NEGO
TELESA

20 % popust

Veljavnost ugodnosti:
1. 4.–30. 4. 2017
1. 9.–27. 10. 2017



THERMANA LAŠKO - PRIJAZNA
DO PARAPLEGIKOV IN NJIHOVIH
DRUŽIN
A

no pospravljene postelje.« To je bilo seveda Tijino
merilo dobro opravljenega dela sobaric. Vsako leto
Tija in Andreja posnameta tudi posebno fotografijo: »Na hodniku 4. nadstropja stoji mizica s stolom,
ob kateri vsako leto fotografiram Tijo. To je postal
najin mali ritual, ko sva v Laškem, in ob nastalih
fotografijah je fino spremljati rast in razvoj naše
Tije.«

NA MASAŽO Z VROČIMI KAMNI (60 min)

RGB / .ai

STUDIO BIOMAX
Center za biodiagnostiko
in bioterapijo po metodi
Zdenka Domančića

NOVOST

V hotelu Thermana Park Laško deluje Center za biodiagnostiko in bioterapijo po metodi Zdenka Domančića. V novem centru licencirani
bioterapevt dr. Marko Peršič izvaja slikanje in analizo energetskega
polja ter bioterapijo.

ZAKAJ JE POMEMBNO POZNATI
SVOJE ENERGETSKO POLJE?
S tem, ko poznamo svojo auro, lahko bolj pozorno spremljamo dogajanja
na psihofizični ravni. Pri diagnostiki energetskega polja je najnaprednejša najnovejša tehnologija dr. Korotkova iz Rusije.
Pri analizi energetskega polja pacienta se opredeli količina energije v
energetskem polju, ravnotežje v energetskem polju in pretok energije
v energetskem polju. Pri pretoku energije znotraj aure se preveri, kako
delujejo naši energetski centri – čakre. Naredi se analiza uravnoteženosti
posameznih čaker in ugotovi skupni pretok energije znotraj aure. Zanimiv
je tudi zadnji del analize, kjer se preveri, kako so povezani organi/sistemi

V CENTRU ZDRAVJA IN LEPOTE HOTELA ZDRAVILIŠČE LAŠKO

v telesu z našim energetskim poljem. Ugotovi se, kateri organi/sistemi

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru na
telefonski številki 03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.

so energetsko preveč dejavni in kateri premalo ter kakšno je njihovo

Ob unovčitvi predložite kupon na
wellness recepciji. Kupon velja od
ponedeljka do nedelje in NE velja
ob praznikih. Popust se ne sešteva
z ostalimi popusti. Ne velja za
nakup darilnih bonov. Ena oseba
lahko unovči samo en bon in pri
enem nakupu.

ravnotežje. S pomočjo rezultatov biodiagnostike lažje ugotovimo težave
posameznika in na ta način lažje poiščemo konkretne rešitve. Vsekakor
je ena od učinkovitih možnosti »popravila« aure bioterapija po metodi
Zdenka Domančića.
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ŠPORTNE PRIPR AVE
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OSKRBA STAREJŠIH

GloriaKotnik

DESKARKA NA SNEGU

ŠPORTNE PRIPRAVE V THERMANI
loria Kotnik, najbolj »vražja« slovenska deskarka na snegu, se je na pragu
jeseni namesto na snegu znašla v Thermani Laško. Vzrok je tičal v poškodbi kolenskih vezi, ki jo je staknila med enim prvih
treningov v švicarskem visokogorju.
Gloria je svojo deskarsko pot začela pri petih
letih: »Takrat je bilo deskanje zelo popularno
in v razcvetu. Povsem je okužilo tudi moja
starša in posledično še mene. Nato so me na
Rogli povabili, naj ta hobi, ki je postajal vse
bolj resen, spremenim v konkretne treninge.
Pri dvanajstih letih sem že resno trenirala in
sledili so prvi uspehi v otroških in mladinskih
kategorijah.« Njen trener je bil vrsto let njen
oče, ki je v zadnji sezoni poleg hčere treniral
tudi Žana Koširja, slovenskega deskarja na
snegu z največ zmagami. V sezoni 2015/2016
pa je očeta, ki je sedaj trener kitajske reprezentance, nadomestil Aco Sitar. »Prvi treningi
z Acom so bili obetavni, vendar je žal najino
delo prekinila poškodba, katere rehabilitacija
je trajala približno tri mesece. Večino tega
časa sem preživela v Thermani, kjer se je celotna ekipa močno trudila, da čim prej okrevam in se vrnem na snežne strmine.«

PRIJETNO PRESENEČENA NAD
CELOTNO PONUDBO
Gloria je svojo rehabilitacijo kolena začela s
pasivnim razgibavanjem, sledili so aktivno
razgibavanje, terapije z laserjem in ultrazvokom, pa tudi bolj alternativne metode, kot je
APM. Njen urnik je bil povsem zapolnjen s
terapijami in treningi pri Juretu, Nikoli, Urški
in vseh ostalih fizioterapevtih Thermane, ki
slovijo po svoji predanosti pacientom in odličnih rehabilitacijskih rezultatih. Glorio, ki veliko
časa preživi po hotelih celega sveta, smo seveda prosili za oceno Thermaninih hotelskih

uslug. »Thermano sem sicer poznala že od
prej, saj sem k vam večkrat zavila na kopanje in savnanje. Moram priznati, da sem bila
ob bivanju prijetno presenečena in zelo zadovoljna praktično z vsem – hrana je odlična,
osebje zelo prijazno. Celo življenje že hodim
po hotelih in mislim, da je to, kar ponujate
v Thermani, čisti nadstandard, ki ga še posebej oplemeniti oseben odnos zaposlenih do
gostov. Med bivanjem pri vas sem imela tudi
kar nekaj prijateljskih in družinskih obiskov
in prav vsi so pohvalili pestrost Thermanine
ponudbe in lepoto okolice, ki vas obdaja.«

NAČRTI ZA V PRIHODNJE
Gloriini dosedanji uspehi so 9. mesto v svetovnem pokalu 2014/2015, na stopničke se
je uvrstila na petih tekmah evropskega pokala, zmagala v paralelnem slalomu na Rogli
in osvojila 2. mesto v paralelnem veleslalomu.
Je deskarka na snegu, ki se kot edina slovenska ženska predstavnica lahko meri z Rokom
Margučem in Žanom Koširjem. S slednjim je
v lanski sezoni nastopila tudi v ekipni tekmi,
kjer sta zasedla 6. mesto. Pravi, da se v moški družbi dobro počuti. »S fanti je veliko laže
funkcionirati. Takoj ti povedo, kaj jih moti in
precej manj zakomplicirajo stvari, kot to sicer
zelo dobro znajo dekleta. Zaradi njih sem se
okrepila, dobila trdo kožo, a odkrito priznam,
da vseeno pogrešam tisto pravo žensko konkurenco, ki bi mi pomagala izboljšati mojo
pripravljenost.« Kar se načrtov za prihodnost
tiče, je simpatična Velenjčanka jasna: »V
2017 se že lovi norma za nastop na olimpijskih igrah, ki bodo leta 2018 v Pjongjangu. In
to je cilj, ki mu sledim.«

KUPON ZA
MASAŽO

Veljavnost ugodnosti:
2. 5.–30. 6. 2017

20 % popust



G

»Celo življenje že hodim po hotelih
in mislim, da je to, kar ponujate v
Thermani, čisti nadstandard, ki ga
še posebej oplemeniti oseben odnos
zaposlenih do gostov.«

NA TERAPEVTSKO MASAŽO
V CENTRU ZDRAVJA IN LEPOTE HOTELA ZDRAVILIŠČE LAŠKO
Za storitev je obvezna rezervacija v Centru Zdravja in Lepote
na telefonski številki: 03 73 45 771 ali wellness.zdravilisce@thermana.si.
Kupon velja od ponedeljka do nedelje
in NE velja ob praznikih. Popust se ne
sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za
nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko
unovči samo en bon in pri enem nakupu.

NABOR DOBRIH PRAKS V
DOMU STAREJŠIH LAŠKO
GOSPODINJSKA ENOTA ZA
STANOVALCE, OBOLELE ZA DEMENCO

TERAPEVTSKI
ZELIŠČNO-ZELENJAVNI VRT

V Domu starejših Laško so stanovalci, ki so zboleli za demenco in zaradi tega potrebujejo poseben
individualni pristop, usmerjanje in osebno vodenje,
nastanjeni v gospodinjski skupini, ki smo jo poimenovali Spominčica.
Stanovalci so nastanjeni v prostornih in lepo urejenih dvoposteljnih sobah z lastnimi kopalnicami.
V sklopu gospodinjske enote se nahaja kuhinja s
skupnim prostorom, kjer se vsakodnevno odvijajo
različne aktivnosti. Gospodinjska enota je locirana
v pritličju, stanovalci imajo izhod na prijetno urejeno in varno ograjeno zelenico. Stanovalcem enote
zagotavljamo psihosocialni koncept obravnave, ki
temelji na sprejemanju dejanskega stanja osebe z
demenco. Zaposleni pri svojem delu uporabijo načela validacije, oboleli osebi dajo veljavo in jo spremljajo na njeni poti. Vsakodnevno se vključujejo v
organizirane dejavnosti, kot so sprehodi, telovadba, aktivnosti za vadbo spomina, gospodinjske aktivnosti, aktivnosti s kužki in drugo. Zagotovljena
jim je obravnava pri zdravniku splošne medicine in
redno kontrolno spremljanje specialista psihiatra.

Pred leti smo se v Domu starejših Laško odločili
za zasaditev terapevtskega vrta, saj je dokazano,
da pristen stik človeka z naravo ugodno vpliva na
počutje. Stanovalci skupaj z zaposleno skrbijo za
urejenost vrta in pravočasno pobiranje pridelkov
in zelišč. Del zelišč posušimo za čaje, drugi del pa
uporabimo pri izdelavi dišečih blazinic.

PEKA – KO ŠE POSEBEJ ZADIŠI PO
DOMAČEM
Enkrat tedensko v našem domu še posebej zadiši
po domačem – domačem kruhu in domačem pecivu. Stanovalci pod vodstvom zaposlenih namreč
pečejo dobrote, ki jih z veseljem ponudijo tudi
ostalim stanovalcem, ki pri aktivnosti ne morejo
sodelovati.

AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA
V sodelovanju z Zavodom PET stanovalcem omogočamo stik s kužki in tako prispevamo k višji
kvaliteti njihovega življenja v domu. Aktivnosti
se še posebej radi udeležijo stanovalci, ki so doma
imeli živali. Na skupinskih aktivnostih s psom imajo stanovalci možnost psa pobožati, ga skrtačiti,
hraniti in peljati na sprehod.

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
V domu delujejo štiri skupine za samopomoč.
Člani so jih poimenovali Marjetice, Lilije, Zarja in
Modrina. Skupine vodijo usposobljeni voditelji, ki so
zaključili enoletno izobraževanje za vodenje tovrstnih skupin. Skupine se srečujejo enkrat tedensko, osnovni cilj delovanja je kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Vsebina pogovora so teme,
ki udeležence zanimajo in jih povezujejo.

ci. Tedensko se aktivnosti udeležuje okoli deset
stanovalcev. Povedo, da je joga v njihova življenja
prinesla več notranjega miru. Opažajo, da so se
naučili pravilnega dihanja in da imajo manj težav
z nespečnostjo.

AKTIVNOSTI V SENIOR
VADBENEM PARKU
Ker nam je dano, da se nahajamo v neokrnjeni naravi, smo si v Domu starejših Laško zadali cilj, da
stanovalcem omogočimo aktivno preživljanje prostega časa v naravi. V atriju doma smo postavili
Senior vadbeni park. Obstoječemu balinišču smo
dodali rusko kegljišče, krožno sprehajalno pot in
pet vadbenih naprav. Zagotavljamo organizirano
vadbo, stanovalci pa lahko vaje izvajajo samostojno ali s svojci.

MIZARSKA DELAVNICA
Stanovalcem nudimo tudi ustvarjanje v sodobno
opremljeni mizarski delavnici, kjer lahko ohranjajo svoja znanja ali pa se poizkusijo v čem novem.
Spretne roke stanovalcev pridno ustvarjajo pod
skrbnim mentorstvom enega od zaposlenih. Nastajajo izdelki, ki so prava paša za oči.

DRUŽENJE S SVOJCI
V Domu starejših Laško se zavedamo, da so svojci
ključne osebe, ki lahko bistveno doprinesejo k dobremu počutju stanovalcev. Zaradi tega se skušamo na različne načine čim bolj povezovati s svojci. Organiziramo individualne sestanke, družinske
konference, predavanja, svojci pa so vedno dobrodošli tudi na prireditvah.

JOGA V DOMU STAREJŠIH
Naši stanovalci se lahko udeležijo ure joge vsak
ponedeljek. Vadba poteka pod vodstvom izkušenega indijskega vaditelja in je prilagojena starejšim,
udeležijo se je lahko tudi gibalno ovirani stanoval-

ZA VEČ INFORMACIJ o Domu
starejših Laško pokličite
brezplačno številko 080 81 19.
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Mi jo imamo!
KVALITETNO
BREŽIČNO
INTERNETNO
POVEZAVO (WI-FI)
Kongresni Center Thermana Park Laško se lahko pohvali
z brezžičnim omrežjem, ki omogoča stabilno, kvalitetno
in zanesljivo brezžično povezavo velikemu številu hkratnih
uporabnikov omrežja.
Živimo v izredno dinamičnem svetu, ko zaradi neprestane povezanosti težko
ločimo poslovno in osebno življenje. Ne moramo si več privoščiti, da ne bi bili
povezani v času službene odsotnosti, na primer v času obiska konference ali
podobnega poslovnega dogodka. Povezanost pa ni le potreba obiskovalcev
dogodkov, ampak je pogosto še bolj pomembna za organizatorje in predavatelje, ki povezavo s svetom – internet – vse pogosteje uporabljajo za komunikacijo z obiskovalci, pripravo in izvedbo predstavitev, objavljanje na so-
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KONGRESNI CENTER
cialnih omrežij, prenos dogodkov v živo in mnoge druge »on-line« aktivnosti.
V Thermani se tega dobro zavedamo, zato smo že v preteklosti redno vlagali v izgradnjo in posodobitev brezžičnega omrežja v konferenčnem centru.
Tokratna nadgradnja brezžičnega omrežja je bila izvedena s strani strokovnjakov iz podjetja Real security, d. o. o., ki pri nas že tri leta prireja IT
konferenco RISK. Izbrana rešitev Xirrus je še posebej primerna za konferenčne centre, saj omogoča zelo veliko število hkratnih uporabnikov, kvaliteten nadzor in upravljanje z brezžičnim prometom ter dobro skalabilnost,
torej preprosto zmožnost nadgradnje, ki bo, glede na še vedno izredno hiter
napredek tehnologije na tem področju, na neki točki v prihodnosti vsekakor
spet potrebna.
Konferenčni center Thermana Park Laško se lahko pohvali s povsem prenovljenim brezžičnim omrežjem. Ta omogoča stabilno, kvalitetno in zanesljivo
brezžično povezavo velikemu številu hkratnih uporabnikov omrežja, hkrati
pa nam omogoča tudi ustrezen nadzor prometa. Organizatorjem oz. predavateljem lahko kljub velikemu številu kvalitetnega brezžičnega omrežja željnih obiskovalcev vedno zagotovimo zanesljivo brezžično povezavo za izvedbo
predavanj oz. drugih online aktivnosti, ki bi sicer lahko bile ogrožene, če/ko bi
vsi obiskovalci obremenili omrežje.
Z novo pridobitvijo lahko gostimo velike dogodke, kot bo tudi konferenca
o informacijski varnosti RISK 2017. Ob tej priliki se bo v dveh dneh zbralo
preko 600 strokovnjakov s področja informacijskih tehnologij in zahtevnih
uporabnikov brezžičnega omrežja. Zanje bo s stališča povezljivosti kot tudi
v vseh drugih vidikov zelo dobro poskrbljeno.

PREDNOSTI
KONGRESNEGA CENTRA
THERMANA PARK LAŠKO
ENOSTAVNO DOSTOPNA LOKACIJA v osrčju Slovenije, v mirnem
okolju ob reki Savinji in z odličnimi
prometnimi povezavami. Od avtocestnega priključka je oddaljen enajst
kilometrov, zelo dobro so urejene
železniške povezave, pri čemer je
železniška postaja od hotelov Thermane Laško oddaljena le nekaj sto
metrov.
SODOBNO OPREMLJEN KONGRESNI CENTER (enajst dvoran za
skupno 1.100 udeležencev) z dnevno
svetlobo in možnostjo zatemnitve
ter več poslovnih prostorov.
NAMESTITEV V HOTELU THERMANA PARK LAŠKO****superior
odlikujejo visoka kakovost bivanja in
zaokrožen spekter ponudbe na enem
mestu (gostinski prostori, termalni
center, wellness-spa center, fitnes
center, preventivni in medical wellness). Hotel se ponaša s certifikatom
Kongresnega hotela, Eko marjetice

KAJ DRUGI MENIJO O
NAS

in Evropske destinacije odličnosti.
PARKIRNI PROSTORI v neposredni bližini s 170 brezplačnimi zuna-

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE

njimi parkirišči in 277 v podzemni

»Konference o razvoju kadrov, ki smo jih organizirali v kongresnem cen-

parkirni hiši, z neposrednim dostopom do hotela in Kongresnega centra.
BREZPLAČNI

tru Thermana v Laškem, so bile vedno odlično obiskane, udeleženci pa so
bili navdušeni nad čudovitim ambientom in zelo okusno pripravljeno hrano.
Organizatorji s pridom koristimo izjemno praktično prostorsko zasnovano

BREZŽIČNI

DO-

razporeditev dvoran, kjer se na vsakem koraku čuti ambientalna poveza-

STOP DO HITREGA INTERNETA.

nost notranjosti z zunanjim okoljem, in sodobno tehnično opremljenost in

CELOVITA ORGANIZACIJA DOGODKA.

podporo za učinkovito predstavitev vsebin. Še posebej smo zadovoljni in
hvaležni za prijazno gostoljubje, sodelovanje in fleksibilnost tamkajšnjih zaposlenih pri uresničevanju kdaj tudi “nevsakdanjih” idej. Kongresni center

DODATNA PONUDBA pri sreča-

Thermana je tako idealen kraj za prirejanje večjih ali manjših dogodkov s

njih: okusi vrhunske kulinarike, za-

tehnično zahtevnejšo organizacijo, ki omogoča sočasno izvajanje raznovr-

nimivi izleti, odkrivanje naravnih in
kulturnih znamenitosti ter doživetja
po vaši meri in željah.

stnih aktivnosti, udeležbo velikega števila udeležencev in dobro “pretočnost”
večjega števila oseb iz in v dvorane v času odmorov.«
Neva Pipan, Sektor za podporo dejavnosti

UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE IN
BLIŽNJE za koriščenje wellness, gostinskih, kopaliških storitev ali programov bivanja.

Za dodatne informacije o naši kongresni ponudbi pokličite
na 03 423 20 07 ali pišite na kongresi@thermana.si.
Obiščite tudi našo spletno stran
www.thermana.si/sl/kongresi.

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV
SLOVENIJE
»Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) je 17. in 18.

POSLOVNI ALL INCLUSIVE
že od 19 €/osebo,

marca 2016 izvedlo XVII. Posvet delodajalcev. Udeleženci so soglasno pove-

V Kongresnem Centru Thermana Park Laško smo pripravili paket
kongresnih storitev POSLOVNI ALL INCLUSIVE, ker želimo vaši
organizaciji planskih konferenc, srečanj in seminarjev dodati naš
ščepec pri ustvarjanju uspešne poslovne zgodbe.

sionalnem nivoju pomagalo pri organizaciji dogodka, tako na uradnem delu

dali, da so bili zelo zadovoljni z organizacijo posveta, hkrati pa so še posebej
izpostavili prijazno osebje in okolje Thermane Laško, ki je na visokem profekakor tudi v času poslovnega druženja. Namestitev in pomoč pri pripravi in
izvedbi posveta sta bili odlični. Temu se pridružujemo tudi strokovni delavci
ZDOPS, saj je dogodek potekal brez vsakih zapletov in z izjemno gostoljubnostjo in pomočjo vseh zaposlenih v Thermani Laško.

ponedeljek in/ali torek

do 20
udeležencev

21 do 90
udeležencev

91 in več
udeležencev

Cena na osebo/dan

25 €

20 €

19 €

Z veseljem se bomo še vrnili!«
Igor Antauer, generalni sekretar ZDOPS

VKLJUČUJE:
1x POGOSTITEV med odmorom
1x SAMOPOSTREŽNO KOSILO ali VEČERJA
1x NAJEM DVORANE z vključeno osnovno tehnično opremo
ZA DODATNE INFORMACIJE nas pokličite na 03 423 24 84 ali
pišite na kongresi@thermana.si.
Več informacij na www.thermana.si/sl/kongresi

Združimo vaše želje z našimi izkušnjami in znanjem
ter pripravimo poslovni dogodek po vaši meri!

DRUŽINSKA MEDICINA
»Organizatorji Kokaljevih dnevov smo izjemno zadovoljni s kongresnim centrom, v katerega se radi vračamo. Prepričal nas je odličen ambient z brezhibno tehnično podporo, možnost uporabe kar do 5 dvoran hkrati, odlična
kulinarična ponudba in prilagodljivo osebje.«
asist. Marko Drešček, dr. med., specialist družinske medicine,
predstojnik DE Splošna - Družinska medicina
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POROČNI DAN

Dan, ko bosta
dahnila “da"

MOST ŽELJA
V zelenem okolju Savinje in hotela Thermana Park Laško se nahaja
Most želja. Pogled na vodo in prelepo naravo očara, simbolika mostu
pa poskrbi za popoln prvi korak na vajino skupno pot mladoporočencev.

ELEGANTEN AMBIENT AVLE HOTELA THERMANA PARK
LAŠKO S PREČUDOVITIM LESTENCEM ALI GALA DVORANA
KONGRESNEGA CENTRA
Sodobno opremljen hotel Thermana Park Laško se ponaša z razkošno avlo, ki mu
poseben pečat daje pravljični lestenec. Poroka pod izjemno stekleno mojstrovino
velja za sila popularno med poročnimi pari.

ZDRAVILIŠKI PARK
V naravnem ambientu Zdraviliškega parka, v zavetju zelenih krošenj in
medovitih rastlin vama pripravimo nepozaben romantični dogodek.

Našli ste jo – svojo sorodno
dušo. Svojo pripadnost, ljubezen
in spoštovanje ji želite za vedno
potrditi s poročnim prstanom.
Ne glede na to, ali načrtujete
skromno poročno slovesnost z

Zdraviliški park

le nekaj svati ali številčnejšo in

Sklenite zakon
obdani s pozitivno energijo

zahtevnejšo poroko, dovolite,

V okolici Thermane je bilo nedolgo nazaj odkritih šest točk ter energijski
krog, kjer je bilo s pomočjo radiestezije izmerjeno zelo pozitivno področje.
Na teh mestih so postavljeni kamni prodniki, ki še izboljšujejo pretok energije. Ena od lokacij energijsko močnih točk se nahaja tudi v Zdraviliškem
parku, kjer lahko obdani s pozitivno energijo skočite v zakonski jarem. Nedvomno dober začetek zakonske zveze.

da vam izurjena ekipa naših
zaposlenih stoji ob strani,
pomaga pri organizaciji
številnih opravkov in svetuje z

ZLATA DVORANA ZDRAVILIŠČA LAŠKO

dragocenimi nasveti.

V hotelu Zdravilišče Laško se nahaja Zlata dvorana, katere pozlačene

Preverite številne lokacije, kjer

stenske poslikave in dnevna svetloba ustvarjajo prijetno intimno okolje.

lahko v Thermani Laško
»da« izrečete za vedno.


Ob unovčitvi predložite kupon na wellness recepciji.
Kupon velja od ponedeljka do nedelje in NE velja ob
praznikih. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti.
Ne velja za nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko
unovči samo en kupon in pri enem nakupu.

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru
na telefonski številki: 03 423 20 45 ali wellness-spa@thermana.si.

V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

NA KOPEL POEZIJA LJUBEZNI (za 2 osebi, 60 min.)

Veljavnost ugodnosti:
2. 5.–31. 5. 2017
8. 1.–31. 1. 2018

Za celovito ponudbo poročnih slovesnosti vam je na voljo Tatjana Klinar, vodja
programa gostinstvo, telefon 03 734 89 88, tatjana.klinar@thermana.si.

30 % popusta
Bidermajer

Avla hotela Thermana Park Laško

Naša odlika je za vsak par posebej prilagojena ponudba. Naš ponos so
izjemne reference, ki zagotavljajo visoko kvaliteto storitev.

KUPON ZA
KOPEL
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Zlata dvorana

Prave poroke ni brez veselja polnega poročnega slavja! V Thermani Laško se lahko s svati veselite v različnih ambientih – razkošni Bidermajer
dvorani (sprejme do 80 oseb), A la carte restavraciji hotela Thermana
Park Laško (sprejme do 100 oseb) ali v Veliki dvorani Kongresnega centra hotela Thermana Park Laško (sprejme do 250 oseb).
Velika dvorana Kongresnega centra hotela Thermana Park Laško

Senior

GOSTINST VO

ZA GASTRONOMSKE
PETIČNEŽE

Gobova juha s pokrovom iz pečice
Če vidite v hrani mnogo več kot zgolj sredstvo za preživetje in
radi uživate ob izbrani hrani in pijači, vabljeni

Ravioli z žajbljem in popečenimi repki morskih rakcev

Pečen file brancina,
krompirjeva krema s tartufato,
sotirani zelenjavni rezanci,
ragu iz školjk, paradižnika in špinače

Ocvrt sladoled s kokosom, kaša karameliziranih jagod

v A la carte restavracijo v hotelu Ther-

Spomladanski termin Jesenski termin

JUŽNA PRIMORSKA

12.–17. 3. 2017

17.–22. 9. 2017

PREKMURJE IN ŠTAJERSKA

26.–31. 3. 2017

1.–6. 10. 2017

DOLENJSKA

21.–26. 5. 2017

5.–10. 11. 2017

KOROŠKA

23.–28. 4. 2017

15.–20. 10. 2017

SEVERNA PRIMORSKA

4.–9. 6. 2017

19.–24. 11. 2017

GORENJSKA

18.–23. 6. 2017

3.–8. 12. 2017

mana Park. Za kulinarične navdušence

ŽELITE S SABO PRIPELJATI VNUČKE?

pripravimo gastronomske užitke iz kva-

Pri nas so vedno dobrodošli! Otroci do 5. leta bivajo brezplačno, v času šolskih počitnic in v določenih posebnih terminih pa nudimo tudi brezplačno namestitev enega otroka do 12. leta starosti.

litetnih lokalnih sestavin, ki jih vodijo sezonski trendi. Naj se vam pocedijo sline!

NAPOVEDNIK
KULINARIČNIH
DOGODKOV
MARTINOVANJE
NOVEMBER 2017

SILVESTROVANJE
na bazenih, v Veliki dvorani
in v hotelu Zdravilišče Laško
31. 12. 2017

31. 12. 2017

VALENTINOV PLES

Nepozabno silvestrovanje
na kar treh lokacijah v slogu Hollywooda.

Podrobnosti na www.thermana.si

FEBRUAR 2018

•

•

ZAKAJ BI PRIŠLI K NAM?
Ker seniorjem namenjamo še posebno pozornost z dodatnimi aktivnostmi in bogatim animacijskim programom. Nahajamo se v neposredni okolici zelenega Zdraviliškega parka, od koder se
razprostirajo številne poti za sprehode ter lažje in zahtevnejše pohode. Laško sodi med občine po
meri invalidov, zato pri nas toplo sprejmemo vse, tudi tiste, ki se soočajo z manjšimi ali večjimi
gibalnimi omejitvami.

UGODNOSTI
V CENTRU
MEDICINE

KUPON
UGODNOSTI

Veljavnost kupona:
1. 2.–28. 2. 2017

Veljavnost kupona:
1. 4.–30. 4. 2017

20 % popust

PAKET AKUPUNKTURA 3

UDARNI VALOVI

Za storitev je obvezna rezervacija v Centru
medicine na telefonski številki: 03 7345 128 ali
centerzdravja@thermana.si.

Veljavnost kupona:
1. 5.–31. 5. 2017

KUPON
UGODNOSTI

20 % popust
koriščenje do 31. 3. 2017

Vlagajte v svoje zdravje
in dobro počutje
KUPON
UGODNOSTI

•

KUPON
UGODNOSTI

koriščenje do 31. 5. 2017

Za storitev je obvezna rezervacija v Centru
medicine na telefonski številki: 03 734 51 50 ali
fizioterapija.info@thermana.si.

dodatni

VO
NO

JANUAR 2018

•

BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZ V OBE SMERI
5x POL- ALI POLNI PENZION v dvoposteljni sobi
hotela Zdravilišče Laško**** ali hotela Thermana Park
Laško****superior (kopalni plašč vključen v ceni)
NEOMEJENO KOPANJE v bazenih s termalno vodo
v obeh hotelih
ŠPORTNE AKTIVNOSTI: vsakodnevna vodena
jutranja telovadba, vsakodnevna dopoldanska
vadba ali dihalne vaje z joga mojstrom, vsakodnevna
popoldanska rekreacija in aqua-aerobika v bazenih
obeh hotelov, 1x organiziran pohod
ANIMACIJA: 1x večerno druženje ob živi glasbi, 1x
družabni večer z animacijo, 1x slavnostna večerja in
kulturni večer
NAŠE DARILO:
• DNEVNO BREZPLAČEN VSTOP V SAVNA
CENTER izbranega hotela namestitve
• 15 % POPUST na wellness in fizioterapevtske storitve

VO
NO

NOVOLETNI PLES

•
•

KUPON
UGODNOSTI

dodatni

20 % popust

15 % popust

15 % popust

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA

ZA ZDRAVO HRBTENICO

na program bivanja

na program bivanja

koriščenje do 30. 6. 2017

Za storitev je obvezna rezervacija v Centru
medicine na telefonski številki: 03 734 51 50 ali
fizioterapija.info@thermana.si.

koriščenje kupona v septembru in oktobru 2017



A la carte restavracija v hotelu Thermana Park
je odprta sleherni dan od 11. do 23. ure.

DESTINACIJE THERMANA BUSA:

REVITAL

koriščenje kupona v maju in juniju 2017



Dovolite, da vas razvajamo!

S »Thermana busom« vas odpeljemo
na 5-dnevno pustolovščino v mesto
termalne vode in piva ter varno
vrnemo v zavetje vašega doma.



Pena dimljene postrvi s hrenovo kremo,
marinirane rezine postrvi s sušenim paradižnikom,
koromačem in balzamičnim kaviarjem,
kanelon postrvi v peteršiljevem ovoju z zeliščno emulzijo,
solatke in zelišča

Thermana bus



Degustacijski
meni
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SENIORJI, DOBRODOŠLI
V THERMANI
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Cena 7-dnevnega programa že od 562,83 € na osebo.

Cena 7-dnevnega programa že od 641,58 € na osebo.

Cena vključuje vse možne popuste
in namestitev v hotelu Zdravilišče Laško.

Cena vključuje vse možne popuste
in namestitev v hotelu Zdravilišče Laško.

Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Pred obiskom Thermane
πe skok v Tuπ drogerijo!
Kozmetika Afrodita
Izdelki 100% SPA omogoËajo naravno nego koæe brez parabenov,
parafina, silikonov in konzervansov. Prilagojeni so vsakemu
posamezniku posebej, pa naj gre za:
• razstrupljanje telesa in duha,
• ohranjanje Ëvrstosti in elastiËnosti koæe,
• anti-stresne in sproπËujoËe masaæe ali za
• hranljivo nego koæe v domaËi savni.

Kozmetika Kahne
Ena od velikih prednosti kozmetike Kahne je,
da ne vsebuje parabenov in strupenih snovi,
zato ne povzroËa alergij in razdraæenosti
koæe. Polega tega snovi prehajajo v
globlje plasti, kar je izredno uËinkovito pri
ohranjanju vlage v koæi in za zagotavljanje
njenega zdravega videza. Veliko vlogo ima
pri tem hialuronska kislina, saj je prisotna v
izdelkih, v razliËnih molekularnih oblikah.

Bell Hypoallergenic
dekorativna kozmetika je posebna
linija znamke Bell Cosmetics,
razvita in testirana pod skrbnim
nadzorom dermatologov in
oftalmologov. Vsebuje visoko
kakovostne izdelke za obraz, oËi,
usta in nohte, ki ne vsebujejo
diπav. PriporoËamo ljudem, ki
imajo obËutljivo in razdraæljivo
koæo ter obËutljive oËi.

Tjaπa Kokalj
zadovoljna ambasadorka
hipoalergene kozmetike
Bell HypoAllergenic.

