Izberi pravo
dišavo zase
Z naπim vodiËem boste zagotovo naπle
diπavo, ki bo poudarila vaπo osebnost
in slog, saj ima vsaka æenska drugaËno
naravo in temperament, kar igra
pomembno vlogo pri izbiri
ustrezne diπave.
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GLAMUROZNE
IN ELEGANTNE
Za æenske s prefinjenim
stilom in pridihom ekstravagance so najbolj primerne
izrazite diπave s sadnimi
notami v kombinaciji s
cvetliËnimi aromami. Za
vse, ki si æelijo poudariti
eleganco in popolnost.
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12. ELIZABETH ARDEN, GREEN TEA
13. MOSCHINO, I LOVE LOVE
14. CALVIN KLEIN, ETERNITY
15. CACHAREL, NOA
16. DOLCE&GABBANA, LIGHT BLUE
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1. LOLITA LEMPICKA
2. ESCADA, MAGNETISM
3. BVLGARI, JASMIN NOIR
4. CHLOÉ
5. NINA RICCI, NINA
6. CHOPARD, HAPPY SPIRIT
BOUQUET D’AMOUR
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ROMANTI»NE IN ZAPELJIVE
CvetliËne in sladke diπave najbolj ustrezajo
zasanjanim æenskam z romantiËno naravo,
ki uæivajo v dolgih sprehodih in ljubijo sij sveË
ter hrepenijo po svoji sorodni duπi. Zapeljivke
pa se najraje ovijejo z intenzivnimi diπavami s
sladkimi notami orienta in pridihom eksotike.

7. PACO RABANNE, LADY MILLION
8. HUGO BOSS, BOSS NUIT
9. ROBERTO CAVALLI, SERPENTINE
10. EMPORIO ARMANI, SHE
11. CHOPARD, WISH

©PORTNE
IN SPRO©»ENE
Za sproπËene πportnice
priporoËamo diπave polne energije in optimizma. Te diπave
vsebujejo soËne citruse,
vodne akorde in
razliËno eksotiËno sadje.
Poæivijo duha,
navduπujejo
in motivirajo.
15
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UVODNIK | VSEBINA

Zdravja
ne gre jemati
kot nekaj
samoumevnega

Vsebina
AYURVEDA
Kako vam lahko pomaga? 

4

TARA IN KAJA
Pobeg dveh prijateljic na lepše7
KAKO DO LEPŠEGA TONUSA KOŽE
IN IZGUBE CENTIMETROV? 

UVODNIK
Pogosto razmišljamo o njem, ga zaželimo ob raznoraznih priložnostih. A ponavadi
se njegove vrednosti zavedamo šele, ko ga izgubimo ali ko postane bolj krhko.
Govorimo seveda o zdravju, ki že pregovorno velja za naše največje bogastvo. Še
kako resničen je tudi rek, da bolezen prijaha na konju, odhaja pa peš. Zato se vsake
toliko velja zazreti vase in razmisliti, kako v resnici skrbimo zase in za svoje dobro
počutje.
V Laškem je bila narava radodarna. V laško zemljo, ob strugo reke Savinje, je vtkala laške termalne vrelce, ki lajšajo bolečino in blagodejno vplivajo na naše telo, ne
glede na to, ali v termalni vodi plavamo ali jo uživamo po požirkih. Vedno znova se
v Laškem radi pohvalimo, da ima naša termalna voda pozitiven naboj, da dobro
deluje na ravnovesje med dušo in telesom, vitalizira in poživlja. Narava pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja našim gostom stoji ob strani, a njen prispevek k zdravju se tisočkrat pomnoži, ko k delu pristopijo zaposleni. Specialistične
medicinske storitve, blagodejni wellness tretmaji, alternativni pristop k reševanju
zdravstvenih težav, ki ga v sebi nosi ayurveda – vse to in še več se skriva pod našo
streho, kamor se gostje radi vračajo zaradi zaposlenih in odličnih rezultatov naših
terapij in tretmajev.
Usmeritev, ki ji sledimo, je jasna – želimo pomagati. Tistim, ki jim je življenje naložilo težke preizkušnje in potrebujejo strokovno pomoč v želji po čim boljši rehabilitaciji. Tistim, ki zavestno razmišljajo o zdravju kot o eni najpomembnejših vrednot in
so pripravljeni vase vložiti več preventivne obravnave. Prav tako želimo pomagati
vsem, ki se v včasih neznosnem vrtincu življenja zavedajo, da imajo drobna razvajanja pomembno vlogo »antistresne blazine«. Da si ljudje večkrat odpočijejo, si
vzamejo trenutek zase. Če najdemo čas za vse druge obveznosti, zakaj se ne bi
naučili tudi sebe in svojih bližnjih postaviti na prvo mesto?
Ste danes že naredili kaj za svoje zdravje? V reviji Moja Thermana smo nanizali
kar nekaj nasvetov, ki vam bodo morda prišli prav. Z veseljem vam pri ohranjanju
zdravja in dobrega počutja pomagamo pri nas, kjer ste venomer iskreno dobrodošli.

mag. Andrej Bošnjak
predsednik uprave Thermana Laško, d.d.
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OTROŠKO VESELJE
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VODOMČKOVO GLEDALIŠČE
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NAGRADNA KRIŽANKA
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PROGRAMI DOBREGA POČUTJA
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ALPSKA SMUČARKA VANJA BRODNIK
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WELLNESS NAMIG
Dotik petih elementov in Vrelec mladosti
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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

Časopis dobrega počutja Moja Thermana. Izdaja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško. | Časopis izhaja enkrat letno. | Uredništvo in brezplačna naročila:
urednistvo@thermana.si, tel.: 03 423 20 77. | Odgovorna urednica: Nuša Korotaj. | Glavna urednica: Nina Pader. | Uredniški odbor: Mojca Leskovar, dr. Slavka Topolič, dr. Lasko Gelebešev, Nataša Leskovšek, Polona
Rozoničnik, Janko Novak, Metka Krivec, Tatjana Klinar, Janja Kamenšek Podkoritnik, Dejan Jelen, Klavdija Lah, Mojca Dragar, Katica Škrinjar, Valerija Kufner. | Lektoriranje: Maša Pliberšek. | Oblikovanje in izvedba:
Maja Ptičar. | Fotografije: Mitja Božič, RD2 Rok Deželak Photography, arhiv družbe Thermana, d. d., Dreamstime, iStockphoto, Shutterstock. V primeru drugih avtorjev je avtor naveden. | Tisk: Tiskarna Dinocolor,
Vojnik. | Naklada: 100.000 izvodov. | Mesec izdaje: september 2015. | Pridržujemo si pravico do spremembe vsebine in cen, ki so vezane na ponudbo Thermane Laško. | Tiskarske napake niso izključene.
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KAJ LAHKO ZA VAŠE ZDRAVJE
IN DOBRO POČUTJE NAREDI

Ayurveda

HITRI AYURVEDSKI NASVETI ZA BOLJŠE POČUTJE
V hladnih mesecih ni primerno uživati hrane, ki še dodatno hladi (sladoled, surova zelenjava, …). Ayurveda takrat priporoča živila, ki telo pogrejejo. Hrani lahko dodate več začimb, na primer cimet, ki je znan po
svojem grelnem učinku.
$3$

Za ohranjanja zdravja v jedi dodajajte kurkumo, ki deluje antiseptično,
antibakterijsko, protivnetno in protiglivično. V Indiji je kurkuma zelo
cenjena. Verjamejo, da če na prvi dan novega leta zaužiješ večjo količino kurkume, to prinese blagostanje skozi celo leto. Kurkumo imenujejo
tudi »zlati prah«.
$3$

Pri boljšem počutju nam lahko pomagata tudi rastlini, ki rasteta pri
nas – bazilika in meta. Kadar imamo težave s sinusi, prehladom ali zamašenim nosom, zavremo vodo, vanjo dodamo baziliko ali meto in nato
vdihavamo blagodejno aromatično paro.
$3$

A

yurveda je starodavni priznan medicinski sistem, ki ljudem pomaga pri
raznovrstnih zdravstvenih težavah. Ne gre za nikakršno novost, saj obstaja že več kot 5.000 let. Je pa res, da v zadnjem času, ko se ljudje od-

mikajo od zahodnjaškega načina zdravljenja in vse bolj iščejo naravne, alternativne pristope k zdravju, ayurveda pridobiva na veljavi. Pogovarjali smo se z dr.
Ajithom Chakrapanijem, specialistom ayurvede, ki vas ob prihodu v Thermana
& Veda Ayurveda Center sprejme, se z vami temeljito pogovori o težavah, ki vas
tarejo, in vam pripravi individualni načrt, kako se s pomočjo ayurvede znebiti
težav oziroma jih bistveno omiliti.



KUPON ZA AYURVEDSKO MASAŽO

30 % popusta

Veljavnost ugodnosti:
30. 9. 2015-23. 10. 2015
1. 1. 2016-27. 3. 2016

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 40 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 kupon in pri enem nakupu.

Imunsko odpornost v zimskem času okrepi grgranje tople vode, ki ji
primešamo ščepec soli in pol jedilne žlice kurkume. Tovrstno grgranje
priporoča dr. Ajith tudi ljudem, ki so jim odstranili mandlje.
$3$

Pri težavah s sklepi bo morda pomagal čaj iz brezovih listov. Posušene
brezove liste prelijemo s skodelico vrele vode in pustimo stati deset minut. Pijemo zjutraj in zvečer.
$3$

Raziskave kažejo, da ayurvedsko zdravljenje zniža krvni tlak in holesterol, zavira staranje in pospešuje okrevanje po bolezni. Veliko zelišč, ki
se uporabljajo v ayurvedi, deluje antioksidativno in ščiti pred boleznimi.
Po praznikih, pri katerih ponavadi pretiravamo s prenajedanjem in
preveliko količino zaužitega alkohola, telesu privoščimo razstrupljanje.
Lotimo se ga s pitjem večjih količin vode, ki tudi v ayurvedi velja za
univerzalno zdravilo. Vodi primešajmo kumino ali ingver, ki odlično razstrupljata. V dva litra vrele vode primešamo eno veliko žlico kumine, pustimo stati deset minut, nato pa tekočino precedimo in pijemo ves dan.
$3$

Beluši odlično vzdržujejo hormonsko ravnovesje. Ženskam v menopavzi
beluši ublažijo pretirano potenje.
$3$

Po ayurvedskih načelih sta joga in meditacija bistvo vsakega programa zdravljenja, s katerim vzpostavljamo ravnovesje med došami. Z
jogo se odlično razgibamo, organe oskrbimo z dodatnim kisikom, kar
posledično iz telesa odplavlja strupe. Joga vam ne more nič dati, lahko
pa vam veliko vzame. Ob redni vadbi se lahko z jogo znebite stresa,
živčnosti, jeze, …
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AYURVEDA

Thermana & Veda Ayurveda center sestavlja ekipa, ki prihaja iz indijske Kerale – obmorskega mesteca, ki predstavlja zibelko ayurvede in center svetovne ayurvede.

AYURVEDSKA
SOLATA

Tudi v naši mentaliteti je zakoreninjeno,
da si to, kar ješ. A vendarle gre ayurveda
v svojih priporočilih zdravega prehranjevanja dlje od klasičnih splošnih nasvetov,
da uživajmo veliko sveže zelenjave in sadja ter se izogibajmo predelanim živilom,
mesnim in mlečnim izdelkom. V ayurvedi
ločujejo uživanje surove in kuhane hrane.
Hladna solata in topel obrok tako ne
gresta skupaj. Pri obroku moramo
biti namreč pozorni, da ima vsa
hrana enotno temperaturo, saj
jo bo le tako lahko telo učinkovito prebavilo. Če mešamo hladno in toplo hrano, bo telo najprej predelalo lažje prebavljivo
hrano, za težje prebavljivo pa
mu bo zmanjkalo energije. Hrana bo ostala neprebavljena, kar
lahko vodi do težav pri prebavi – od
napenjanja in zaprtja do hemoroidov.

Svežo, oprano in očiščeno zelenjavo zrežemo na
manjše kocke. Prelijemo s prelivom iz limoninega soka, bučnega olja, čilija v prahu,
soli in popra. V ayurvedi se solata poje
samostojno, še pred juho.

V ayurvedi je vsak človek svet zase in za
slehernega izberejo posamezniku prilagojen način obravnave. Če povemo drugače – močno začinjena hrana je lahko
za nekoga zdravilo, pri kom drugem pa
na telo deluje kot strup. V obravnavi vsakega posameznika posebej se skriva tudi
glavna ločnica med zahodno in ayurvedsko medicino. Zahodna medicina zdravi
posledico, medtem ko se ayurvedski
medicinski sistem osredotoča na
zdravljenje vzroka, zaradi katerega je bolezen nastala.

JUHA RASAM

Ayurveda poudarja enkratnost
človeka – vsak človek ima svoj
značilen vzorec energije, edinstveno kombinacijo fizičnih,
duševnih in čustvenih lastnosti.
Obstajajo tri vrste osnovne energije
(tako imenovane doše), ki so v vseh živih bitjih: vata, pitha in kapha. V vsakem
izmed nas se pojavlja tudi pet elementov
narave – zemlja, voda, zrak, ogenj, eter.
Če je kateri od teh elementov neuravnovešen, se to odraža v našem telesu. Dolgotrajno neravnovesje elementov lahko
vodi v nastanek zdravstvenih težav.

SESTAVINE: 40 dag paradižnika,
olivno olje, 3 dag česna, mešanica indijskih
začimb (čili, gorčična semena, kari, kumina,
koriander, poper), limonin sok.

Izkušnja v Thermana &
Veda Ayurveda Centru:
The two week Ayurveda program at Thermana
Spa was a life-changing experience for my wife
and myself. Massage, treatments, personalized meals, yoga/meditation, consultation and
relaxation made for a holistic healing process.
My thanks goes to the whole team, who was
caring, patient and experienced. I would recommend this program to anyone looking to break
the pattern of bad lifestyle habits and related
stress. We are now hooked on the Ayurveda lifestyle principals and we will be back!

Paradižnik narežemo na koščke. Na olivnem olju
prepražimo česen (toliko, da zadiši), nato mu dodamo paradižnik, ki ga dušimo z mešanico indijskih
začimb. Zalijemo s pol litra vode in okisamo z
zA JOGO
limoninim sokom. Juho ponudimo KUPON
s svežimi
lističi koriandra in karijem. Juha rasam
je močno pikantna, a jo lahko priThank you, Ajith, for all you and your team have done
lagodite svojemu okusu.
for us.

Best regards

Chris & Esther Aall. Switzerland

Dvotedenski ayurvedski program v Thermani je bil zame in za mojo soprogo izkušnja, ki nama je spremenila življenje. Masaže, tretmaji, prilagojeni obroki,
meditacija, posveti in sprostitev so ustvarili holističen zdravilni proces. Moja zahvala celotni ekipi, ki je bila skrbna, potrpežljiva in polna nasvetov. Ayurvedski
program priporočam vsakemu, ki se želi rešiti slabih življenjskih razvad in z njimi
povezanega stresa. Midva sva se »okužila« z ayurvedo in zagotovo se še vrneva.
Ajith, hvala celotni tvoji ekipi za vse, kar je storila za naju.
Pozdrav

VSAKČLOVEKJESVETZASE

Chris & Esther Aall. Švica

Veljavnost ugodnosti:
30. 9. 2015-30. 6. 2016

1x brezplačen
OBISK JOGE

V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO
Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru
na telefonski številki: 03 423 20 40 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 kupon in pri enem nakupu.



BISTVO VSEGA JE HRANA

SESTAVINE: 8 dag korenja, 8 dag
kumar, 8 dag paprike, 12 dag paradižnika,
4 dag sojinih kalčkov, 4 dag čebule, čili v prahu,
poper, sol, bučno olje, sok ene limone.
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PIVOVSKO R AZVAJANJE

Pivo

MNOGO
VEČ
KOT LE
PIJAČA
Pijača, narejena iz vode, žit in hmelja, velja za
najstarejšo in najbolj priljubljeno alkoholno pijačo na svetu. Po njej so posegali že stari Egipčani in Mezopotamci, seveda pa je bilo njihovo pivo
precej drugačno od tistih, s katerimi se odžejamo
dandanes.
Pivo je bilo v starem Egiptu tudi plačilno sredstvo.
Delavci, ki so pomagali pri gradnji piramid, so za
plačilo dobili pivo – 1 galono (4 litre) na dan. Tudi
mnogo stoletij kasneje, v srednjem veku, so ljudje
pivo pogosto uživali, pogosteje kot vodo. Zaradi
vsebnosti alkohola je bilo varnejše za pitje kot voda,
ki je bila v tistem času povečini onesnažena in okužena.

Pivo pospešuje delovanje prebavil in odvajanje
vode iz telesa, preprečuje nastajanje
ledvičnih kamnov in pomirja.

PALAČINKE
S PIVOM
Pivsko testo je splošno znano, zato lahko
s pivom pripravimo tudi palačinke. Recept
je preprost: klasičen recept za palačinke
priredimo tako, da mleko v celoti nadomestimo s svetlim ali temnim pivom – pri
tem moramo vedeti, da okus in aroma nista
povsem enaka.
V večjo posodo vlijemo pol litra piva, vanj
vmešamo dve jajci, malo soli in dovolj moke.
Izberemo lahko krepkejšo moko, zmleto iz
celega žitnega zrna, da dobimo primerno
gosto zmes. Nato spečemo tanke palačinke. Pri peki smo lahko ustvarjalni in eksperimentiramo, preizkusimo lahko tudi različico s svežimi zelišči. Ko se palačinke ohladijo, jih narahlo zvijemo, narežemo na tanke
rezance in uporabimo kot zakuho za juhe.

ZANIMIVOSTI

• Med vsemi pijačami je pivo na tretjem mestu po
svetovni porabi. Pred njim sta le voda in čaj.
• Beseda pivo izhaja iz latinske »bibere«, kar pomeni
pitje.
• Slovenija spada med večje svetovne pridelovalke
hmelja in pridela približno 2–3 % svetovnega pridelka
hmelja. Najbolj razširjene sorte hmelja so savinjski
golding, aurora in bobek.
• CENOSILLICAPHOBIA je strah pred praznim kozarcem.
• Hmeljske kobuljice spadajo v isto družino rastlin kot
marihuana.
• Pivo v Rusiji ni bilo alkoholna pijača vse do leta 2013.
• V Afriki obstaja pivo, ki ga varijo iz banan.
• Polži imajo radi pivo.

Pivovski wellness tretmaji ščitijo
in obnavljajo kožo ter ji povrnejo
vitalnost.



KUPON ZA PIVOVSKO RAZVAJANJE

Veljavnost ugodnosti:
1. 10. 2015 do 28. 10. 2015
1. 11. 2015 do 30. 11. 2015

30 % popusta
NA PIVOVSKO MASAŽO TELESA (60 min.)
V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO
Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru na telefonski številki:
03 423 20 40 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 kupon in pri enem nakupu.

Četudi pivo uvrščamo med alkoholne pijače, strokovnjaki navajajo vrsto ugodnih vplivov, ki jih ima
zmerno uživanje piva na naše telo. Vsebuje namreč
antioksidante, minerale in vitamine, pospešuje tek,
ureja krvni tlak in slabokrvnost, povečuje prekrvavljenost srca in ledvic ter možganov in deluje preventivno proti rakastim obolenjem. Pivo pospešuje
delovanje prebavil in odvajanje vode iz telesa, preprečuje nastajanje ledvičnih kamnov in pomirja.
Pivo iz časa 3.000 let pr. n. št. je vsebovalo tudi
sadje, med, različne rastline in začimbe. V prvotnih pivih pa ni bilo hmelja, ki je v pisnih virih kot
dodatek pivu omenjen šele okoli leta 822. Tudi pivovarstvo v Sloveniji ima dolgoletno tradicijo. Prvi
ohranjeni dokumenti pričajo o tem, da se je v naših
krajih pivo varilo že v 13. stoletju. Med pivovarstvu
predana mesta štejemo tudi Laško. Tradicija Pivovarne Laško v letu 2015 šteje častitljivih 190 let.
Ker pivovarstvo predstavlja pomembno dediščino
lokalnega okolja, smo v Thermani razvili edinstvena pivovska razvajanja. Preizkusiti velja masaže,
nege telesa in obraza, ki za svoje izhodišče uporabljajo posebne pivovske izdelke. Slednji temeljijo na
surovini, pridobljeni v Pivovarni Laško, ki nastane
kot produkt ali ostanek pridelave piva. Pivovski
wellness tretmaji so izjemno blagodejni za naše
telo, zlasti kožo. Ščitijo in obnavljajo kožo, ji povrnejo vitalnost, tovrstni pivovski tretmaji pa so primerni za vse tipe kož, za moške in ženske.
Pivo je pomembno tudi v gastronomiji, saj lahko
predstavlja osnovo izjemnih kulinaričnih mojstrovin. Za piko na i pivovskemu wellness razvajanju
tako priporočamo kulinarično popotovanje s pivovskim menijem.
To je pravi namig za vas, če želite nekaj novega,
edinstvenega, našega – nekaj laškega.
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R AZVAJAM SE

Tara in Kaja obožujeta naravo in svoj mir. Za njune pogovore je bila kot nalašč
zelena oaza Laškega, kjer se umiri korak in sprosti srce.

TARA IN KAJA

Pobeg

»Tara je srčna, pogumna, uspe v vsaki
stvari, ki se je loti, je neustrašna, neodvisna.
Pri njej najbolj cenim to, da se ne boji novih
izzivov, da si kljub napornemu urniku
vedno vzame čas za ljudi, ki jih ima rada.
Vedno sledi sebi in svojim občutkom in zato
izžareva neko posebno energijo. Spoštujem
njeno delavnost, kreativnost, iskrenost.
Je ena redkih ljudi, ki se ne boji biti to, kar
je, in zna to tudi pokazati. Ve, kaj hoče, in
ne pristaja na kompromise. Zaradi Tare
počenjam stvari, ki sem jih vedno želela,
a sem se jih bala poizkusiti. Za to sem ji
neizmerno hvaležna. Ima izredno dober
občutek, na katerega se tudi jaz zanašam,
zato jo velikokrat prosim za nasvet. Čeprav
imava popolnoma različen način življenja, se
nekako dopolnjujeva. Imava skupen pogled
na svet, ki naju bo vedno povezoval.«

Dve
simpatični
dekleti s povsem
različnima življenjskima
zgodbama, z drugačnima
poklicema, a trdnim
prijateljstvom, ki traja že 17 let in
ju povezuje od osnovnošolskih
klopi dalje. Tara in Kaja, dve
luštni Gorenjki, ki sta
čas zase našli v
Thermani.

DVEH PRIJATELJIC
NA LEPŠE
Č

e vsaj malo spremljate medije, ste Tarin obraz
zagotovo že opazili. Morda se vam zdi nekam
znana. Prav gotovo ste jo videli v kakšnem
oglasu, na manekenski brvi ali pa ste jo prepoznali kot
sovoditeljico Boštjana Romiha, kjer je v oddaji Popolna poroka opravljala naloge družice. Če je Tara medijsko vse bolj prepoznavna, pa je njena prijateljica Kaja
povsem drugo nasprotje. Kaja je diplomirana pravnica in kot odvetniška pripravnica trenutno spoznava
svoje bodoče delo v odvetniški pisarni. Pridobiva prakso in izkušnje, ki jih bo potrebovala pri opravljanju
pravosodnega izpita. Obe sta zelo zaposleni, a si navkljub vsem obveznostim vsake toliko časa vzameta
čas za počitek, za sprostitev, za »ladies day« in ženski
čvek. Ujeli smo ju na razvajanju, na njunem »odklopu«.

NJUNA SREDNJEŠOLSKA JUTRA
Tarino in Kajino prijateljstvo sega še v osnovnošolsko
obdobje. Takrat sta se spoznali, se zbližali in si potem
delili klop tudi v srednji šoli. »Takrat so bila najina jutra. Najbolj so mi v spominu ostale jutranje vožnje, ko
sva s Taro na avtobus, ki je iz Bohinjske Bele vozil do
Kranja, hodili prezgodaj samo zato, da sva se lahko v
miru pogovorili, analizirali minuli dan in naredili načrte za dan, ki se je šele prebujal,« pravi Kaja. Tara ob
tem doda: »Na avtobus sva hodili ob 5.30 in uro kasneje že jedli vroče rogljičke iz pekarne. Najbolj ljubko
se mi je zdelo, ko sva na poti do šole prepevali pesmi,
si vmes izmišljevali besedila in se ob tem nasmejali
do solz. To je bil čisto poseben, najin svet – sicer zelo
zgodnji, ampak tudi zato tako poseben.«

Ženske obožujemo lepotičenje. Kaja je uživala v blagodejnem
nanosu blatne obloge, Tara pa si je privoščila medeno obrazno masko. Med zelo dobro deluje na naše telo, zato na njem
temeljijo številni wellness tretmaji v Thermani.

R AZVAJAM SE

Pod magično stekleno kupolo ni nikoli dolgčas. Kaja in Tara sta iskali sprostitev in jo našli v številnih whirpoolih, bazenu z valovi in siceršnji blagodejnosti laške termalne vode.

Neskončni
pogovori in debate. O
pomembnih rečeh, pa tudi
o kopici tistih sladkih neumnosti, o katerih pač govorijo
najboljše prijateljice. Pogovor
je potekal ob Thermanini hišni
sladici – medeni piti –, narejeni iz pregrete smetane,
medu in orehovega
polnila.

ŠE VEDNO POVEZANI
Skupaj sta preživeli prve ljubezni, prva razočaranja, prve službe, selitve in razna potovanja. Lahko bi dejali, da sta družno doživeli
vse pomembnejše dogodke v svojih življenjih.
Številne obveznosti jima danes ne dovolijo,
da bi se videli tolikokrat kot nekoč, a na kvaliteto prijateljstva to ne vpliva. »Trudiva se, da
se čim večkrat vidiva in vselej ostajava v stiku. Pomembne trenutke deliva druga z drugo. Pri nekaterih ljudeh je enostavno tako, da
prijateljstvoostajapristnoinnaravno,četudi
se z nekom ne vidiš dolgo časa,« pravi Kaja,
ki še doda: »Za nekatere ljudi enostavno veš,
da bodo s tabo celo življenje. Zdi se mi, da se

Dekleti obožujeta razvajanje in obenem priznavata, da si za to premalokrat vzameta čas. V Thermana & Veda Ayurveda centru sta ju z ayurvedsko masažo z zeliščnimi snopki razvajali Somiya
in Sonia.

KUPON ZA MEDENO RAZVAJANJE

Veljavnost ugodnosti:
1. 10. 2015 - 23. 10. 2015
3.5. 2016 - 30. 6. 2016

s Taro z leti še zbližujeva, kljub temu, da se ne
vidiva vsak dan.«

KUPON ZA NEGO TELESA

Veljavnost ugodnosti:
1. 10. 2015 - 23. 10. 2015
1. 4. 2016 - 21. 4. 2016

30 % popusta

20 % popusta

NA MEDENO-MLEČNO
MASAŽO TELESA (60 min.)

NA KLINIČNO AROMATERAPIJO
PO EVE TAYLOR (90 min.)

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

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru hotela Thermana
Park Laško na telefonski številki: 03 423 20 40 ali wellness-spa@thermana.si.

V CENTRU ZDRAVJA IN LEPOTE V HOTELU ZDRAVILIŠČE LAŠKO

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.



»Pri Kaji najbolj cenim
njeno iskrenost, čisto srce,
marljivost in toplino. Skozi
vsa ta leta je bila vedno
nekdo, po katerem sem se
zgledovala. Vedno pridna,
pametna, preudarna. Vedno
je brez sramu povedala svoje
mnenje in trdno stala za
svojimi cilji. Kot prijateljica me
ni nikoli razočarala, vedno je
bila tam. Pri njej se mi zdi, da
jo poznam že več kot samo
celo življenje, in ji popolnoma
zaupam. Njeno mnenje
spoštujem, saj vem, da bo
vselej povedala resnico. Prav
tako njen pogled in njena
stališča. In četudi se zgodi,
da je dolgo časa ne vidim
ali slišim, ko se snideva je ...
isto. Vedno in povsod. Kot
osebi sva si različni, a ravno
to naju dopolnjuje. Ena drugi
dajeva tisto, kar potrebujeva.
Rada jo imam, ker mi vedno
znova pokaže, kako z močno
voljo in ljubeznijo premagaš
vse, dosežeš vse in obenem
ostaneš ti.«
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V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

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.
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LEPOTA TELESA

KAKO DO LEPŠEGA TONUSA
KOŽE IN IZGUBE CENTIMETROV?
V

sako leto znova s prvimi pomladnimi žarki na
dan privrejo skrbi, ki tarejo zlasti ženske, četudi je potrebno priznati, da nanje niti nekateri moški
niso imuni. Spomladi namreč začnemo razmišljati,
kako je pred poletjem in tako tudi skokom v kopalke
potrebno izgubiti nekaj kilogramov, nekaj centimetrov, se znebiti celulita, učvrstiti telo in se nasploh
dobro počutiti v svoji koži.

čvrste, koža pa napeta. Program je primeren tudi

Klasična pravila o tem, kako doseči želeno obliko telesa, zagotovo poznate oziroma ste zanje vsaj slišali.
Več manjših obrokov, pri katerih naj prednjačijo zelenjava, beljakovine in polnovredni ogljikovi hidrati,
redna telesna vadba in pitje večje količine vode. Če
boste ubrali to pot, ki je pravilna in prijazna do vašega telesa, boste zagotovo uspešni, vendar ne smete pozabiti, da je to »tek na dolge proge«, ki pomeni
spremembo življenjskega sloga in tako tudi dolgoročne rezultate.

prsnih mišic, kar je še posebej zaželeno pri moških,

Ker pa si pri oblikovanju telesa želimo tudi rezultate, ki so hitreje vidni in nam vlijejo prepotrebno motivacijo, smo v Thermani zasnovali programe nege
telesa, ki jih izvajamo z aparatom Futura Pro Body
Stimulation. Gre za napravo, ki omogoča delovanje
znotraj številnih kategorij.
Program Hujšanje in oblikovanje zagotavlja izgubo obsega, torej centimetrov in kilogramov, razbija
se maščobno tkivo, odvečna tekočina se odstrani
in maščobno tkivo se stisne. Mišice postanejo bolj

za poporodno hujšanje, vendar s priporočilom, da se
stranka o tretmajih predhodno posvetuje z zdravnikom.
Program Tonifikacija služi izboljšanju tonusa kože.
Elastičnost kože se poveča, mišična vlakna se okrepijo. S programi tonifikacije se lahko učvrsti tonus
ter medenično dno, kar je spodbudna informacija za
vse, ki opravljajo pretežno sedeče delo in potrebujejo
učvrstitev mišic medeničnega dna.
Program Razstrupljanje in obnova pomaga pri izločanju toksinov iz telesa. Stimulira se učinkovit pretok limfe, iz telesa se izloči odvečna tekočina in telo
ni več zatečeno. Poveča se krvni pretok, izboljša se
videz kože.
Program Športni trening je namenjen vsem, ki želijo
povečati moč, čvrstost in vitalnost mišic. Namenjen
je pospešenemu treningu mišic.
To je le nekaj primerov uporabe naprave Futura Pro, ki
predstavlja številne možnosti neinvazivnih estetskih
terapij. Nege telesa s Futura Pro napravo so na voljo v
Wellness Spa Centru Thermane. Dodatne informacije
prejmete na telefonski številki 03 423 20 45.

POTEM
PREJ

Dr. Ajith Chakrapani je z nami delil
nekaj nasvetov, kako po ayurvedskih
načelih izgubiti centimetre:

#y#

Naoljite svoje telo od glave do pet s
sezamovim oljem, ki ga na telesu pustite
30 minut. Okopajte se v topli vodi enkrat
tedensko, kar pomaga pri ohranjanju želene
teže.

#y#

Masaža trebuha v nasprotni smeri urinega
kazalca pomaga pri odstranjevanju trebušne
maščobe. Masaža naj poteka brez olja.

#y#

Kot pomoč pri zmanjšanju teže vsako jutro
zmešajte jedilno žlico medu in kozarec vode.
Zaužijte na tešče.

#y#

Zelenolistna zelenjava, na primer špinača,
pomaga pri zmanjševanju teže.

#y#

Ocvrto meso je težje prebavljivo kot dušeno
meso. Slednje je težje prebavljivo od kuhanega mesa. Meso, skuhano na direktnem ognju,
pomaga pri zmanjševanju teže.

#y#

Česen velja za najboljši domač antibiotik, ki
pomaga tudi pri zmanjševanju celulita. Najbolj učinkovit je surovi česen.

#y#

Potenje je najboljši način odstranjevanja
celulita. Zelo priporočljivo je savnanje.

#y#

Gostja se je želela znebiti trdovratnega celulita. Program nege telesa s Futura Pro je tako bil osredotočen na razbijanje celulita. Tonus kože se je občutno
izboljšal v zgolj dveh tednih.

Pri hujšanju je izjemnega pomena redna telesna vadba. Ko se vam na čelu in konici nosu
pojavijo potne srage, ste dosegli zgornjo mejo
vadbenega napora in je čas za odmor.

Kateri sadeži in plodovi krepijo in zdravijo naše organe?
Tradicionalne daljnovzhodne medicine so ugotavljale in potrjevale dobrobit različnih oblik sadja in
zelenjave za telesne organe podobnih oblik. Narava
nam govori svoj jezik, na svoj način. Preberite nekaj
namigov:
Prerez korenčka je zelo podoben človeškemu očesu.
Znanost je dokazala, da korenje spodbuja dotok krvi
v oko in izboljšuje funkcije očesa.
Orehovo jedrce izgleda podobno kot možgani. Znanstveno je dokazano, da uživanje orehovih jedrc pri-

pomore k boljšemu delovanju možganskih funkcij.

stanek raka materničnega vratu. Pa še zanimivost:

Paradižnik ima štiri komore in je rdeče barve, tako
kot naše srce. Paradižnik vsebuje mnogo antioksidantov, med njimi likopen, ki zmanjšuje možnost razvoja srčnih obolenj, znižuje holesterol in preprečuje
zlepljanje krvnih celic v žilah.

natanko devet mesecev traja, da dozori sadež avo-

Avokado dobro vpliva na zdravje maternice in materničnega vratu, tudi obliko ima podobno. Novejše
raziskave so pokazale, da po en zaužit avokado na
teden uravnava ženske hormone in preprečuje na-

kada iz cveta rastline.
Stebla zelene in rabarbare so podobna našim kostem. Njihovo uživanje krepi kosti. Zanimivo in fascinantno je dejstvo, da kosti vsebujejo 23 % natrija
in da tudi zelena in rabarbara vsebujeta 23 % natrija.
Če v vaši prehrani primanjkuje natrija, ga telo mobilizira iz kosti, zaradi česar postanejo kosti krhkejše.

Najlepšidan
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OTROŠKO VESELJE

MOJ ROJSTNI DAN!

Danes je bil lep dan. Praznovala sem svoj 8. rojstni dan.
Prišli so vsi moji prijatelji, tudi Neža, čeprav sva se včeraj
skregali glede tega, katera od naju je bolj všeč Nejcu. Dobila
sem sama super darila. Zabavali smo se v bazenih, se stokrat
spustili po toboganih, se igrali gusarje, ki po morju plujejo s svojo
gusarsko ladjo, se špricali z vodo, … Bilo je res zabavno, sploh
ko je Maja štrbunknila z gusarske ladje v vodo. To je bilo najbolj
smešno. Smejali smo se kot pečene mačke. Zaradi vode smo bili
pošteno lačni in smo odšli na malico, a ko smo napolnili svoje
trebuščke, smo bili spet pripravljeni na vodno zabavo.
Svoj rojstni dan sem praznovala na bazenu, nad katerim
je ogromno okno, ki se ob sončnem vremenu tudi
odpre. To je bilo v Thermani v Laškem.
Manja Novak

Rojstnodnevne zabave se pri nas odvijajo na kar treh prizoriščih:

ZABAVA V TERMALNEM CENTRU
ZABAVA ZA MLADE GOSPODIČNE V WELLNESS SPA CENTRU
TEMATSKE ROJSTNODNEVNE ZABAVE V HOTELU THERMANA PARK

ZA MALE PRINCESE
IN POGUMNE VITEZE

Tematiko praznovanja prilagodimo idejam slavljenca, pri tem pa upoštevamo tako želje
slavljenca kot staršev. Za čudovit in nepozaben rojstni dan vašega največjega zaklada.

»GRAJSKA« IGRALA

Preverite našo ponudbo otroških rojstnodnevnih zabav na www.
thermana.si pod zavihki Wellness, Bazeni in Hoteli. Imate vprašanje? Pokličite nas na 080 81 19 ali nam pišite na info@thermana.si.

Igranje na svežem zraku, divjanje z vrstniki, raztrgane hlače,
ki so posledica plezanja po drevesu …

Prijateljica rojstnodnevnih zabav v Thermani je Oda.

Otrok, ki bi na takšen način preživljali popoldneve in konce tedna, je na žalost vse manj. Strokovnjaki opozarjajo, da otroci
veliko preveč časa zapravijo za igranje računalniških igric in
gledanje televizije. Nestrukturirana igra predstavlja ključ do
zdravega delovanja možganov. Aktivna, neorganizirana igra je
nujnega pomena, da se lahko otroci naučijo pomembnih življenjskih spretnosti, razvijejo domišljijo in ustvarjalnost ter razvijejo
družbene funkcije in kognitivne veščine.
Igranje na prostem ima veliko prednosti – otroci ostanejo aktivni in zdravi, hkrati pa se družijo s prijatelji in ustvarjajo prekrasne otroške spomine. Naj jih otroci ustvarijo tudi pri naših ekoloških igralih, ki se nahajajo v idilični okolici Zdraviliškega parka.



KUPON ZA POČITNIŠKO VARSTVO

Veljavnost ugodnosti: v času šolskih počitnic.

10 % popusta
NA
POČITNIŠKO VARSTVO
V TERMALNEM CENTRU
Varstvo bo organizirano v primeru prijave vsaj 5 otrok.
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.

ZA POČITNICE, POLNE ZABAVE IN DOGODIVŠČIN!

POČITNIŠKO VARSTVO
V TERMALNEM CENTRU
Ste starši in si belite glavo, kaj bo med počitnicami počel vaš otrok? Ne prepustite ga
dolgočasju. Naj pride k nam, kjer se bo naučil
marsikaj zanimivega in spoznal veliko novih
prijateljev.
Celodnevno varstvo znaša 16 € na otroka na
dan (od 6. do 15. leta). Varstvo traja od 7. do
16. ure. Počitniško varstvo izvajamo v času
jesenskih, novoletnih, zimskih, prvomajskih
in poletnih počitnic.
DEJAVNOSTI OTROK V ČASU
POČITNIŠKEGA VARSTVA:
•
•

učenje plavanja in/ali vaterpola pod strokovnim vodstvom,
igre v vodi in telovadnici,

•
•
•
•
•

sprehodi v naravi,
kreativne delavnice,
učenje Vodomčkovega plesa,
možnost prevoza z vlakom iz Celja (doplačilo),
dopoldanska in popoldanska malica ter kosilo.

Za izvedbo programa so obvezne predprijave.
Program bo izveden ob minimalnem številu
pet otrok dnevno.
Na ceno varstva ni možno uveljaviti dodatnih
popustov. Za drugega otroka iz iste družine
velja 10 % popust, za tretjega oziroma vsakega
naslednjega pa 15 % popust. Možen je nakup
darilnega kupona.

VEČ INFORMACIJ lahko dobite na recepciji Termalnega centra: 03 734 89 00 ali 03 734 89 01
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BREZPL AČNO GLEDALIŠČE

VODOMČKOVO GLEDALIŠČE

KOLEDAR GLEDALIŠČA V THERMANI

»Ker je le
najboljše dovolj
dobro za naše
najmlajše«

JESENSKE POČITNICE

Vodomček je v Thermani poskrbel za svoje najmlajše
prijatelje tudi s čisto pravim gledališčem. V koledarju je za
sezono 2015/16 poiskal datume, ko se okoli njegovih bazenov mudi največ radovednih glav, in v Laško povabil eno najbolj pravljičnih gledališč za otroke. S KU-KUC junaki se bodo
otroci v Thermani družili vse leto ob najlepših predstavah s
prav posebnim poslanstvom.

ZAKAJ GLEDALIŠČE KU-KUC?
Vodomček ima zelo rad glasbo, pravljice in razgibane predstave, v katerih lahko vsakdo postane junak. In
prav takšne so čisto vse predstave.
KU-KUC predstava ni nikoli le urica
zabave, ampak je tudi estetsko doživetje, ki ima svoj namen v podajanju
vzgojnih vrednot najmlajšim. Medtem ko bodo otroci v VODOMČKOVEM GLEDALIŠČU, bodo
lahko starši ob bazenu spili skodelico kave pomirjeni in ob
misli, da se njihovi otroci medtem učijo na najbolj zabaven
način.
KU-KUC junaki vzgajajo otroke k strpnosti, sprejemanju
drugačnosti, jih učijo o zdravem načinu življenja, gibanju
in pomenu zdrave prehrane, varnosti malčkov v prometu,
o ekologiji, medkulturnem dialogu, skromnosti in pomenu
zimskih praznikov ter še mnogo več.
Vse predstave so izrazito interaktivne in v njih vsi otroci
postanejo del odra, del pravljice in junaki v njej. Otroci neposredno vplivajo na potek zgodbe, jo soustvarjajo, nato pa
bogastvo doživetij ponesejo s seboj.

PETEK, 30. OKTOBER 2015, OB 18.00 »ČISTO PRAVA PREDSTAVA«
Komedija za otroke vseh starosti do solz nasmeje tudi starše. Nerodna čistilka Tilka in zmedeni
hišnik Feri sta namreč pozabila, da smo dogovorjeni za predstavo v Vodomčkovem gledališču,
in se morata s pomočjo otrok znajti kakor zmoreta in znata. Če bosta imela krompir, pa bomo
videli med krompirjevimi počitnicami.
Po ČISTO PRAVI PREDSTAVI sledi pisana ustvarjalnica na temo gledališča: izdelali bomo lutke
na palčkah z likoma iz predstave in na najbolj zabaven način spoznali, kaj se v gledališču dogaja
za in pod odrom.

NOVOLETNE POČITNICE
SREDA, 30. DECEMBER 2015, OB 18.00 »NOVOLETNA.NET«
Čudovita zimska pravljica o jelenčku Netu in srnici Piki, ki sredi zasneženega gozda na prednovoletno noč najdeta nenavadno darilo. S pomočjo otrok spoznata veliko novih stvari, ki jih še
nikoli nista videla, in nam skozi smeh in glasbo pokažeta, kaj je zares pomembno.
Z jelenčkom in srnico bomo po predstavi plesali in si ustvarili čisto pravo novoletno rajanje ter
izdelali okraske, nato pa z njimi okrasili največjo smreko v čudežnem gozdu.

ZIMSKE POČITNICE
ČETRTEK, 18. FEBRUAR 2016, OB 18.00 IN ČETRTEK, 25. FEBRUAR 2016, OB 18.00 »ŽIV ŽAV«
Vsi smo vabljeni na rojstni dan pujse Vite, ki nam pripravlja največji ŽIV ŽAV v mestu. Najbolj se
ga veseli prav Vita, a kaj, ko za svoj rojstni dan tako zelo zboli, da ne more imeti zabave. In zakaj
zboli? Ker nikoli ni ubogala prijatelja Minija, ki je skrbno upošteval poličke iz njune trikotne omare s hrano, ki ji star zajčji pregovor pravi »prehranska piramida«. Pa bomo na koncu kljub vsemu
slišali VSE NAJBOLJŠE ZATE? Samo, če bomo pridno upoštevali še en star zajčji pregovor, ki
pravi ŽIV ŽAV ZAJTRK JE ZDRAV!
Po nepozabni predstavi sledi razgibana ugankarska zabava za majhne in velike.

PRVOMAJSKE POČITNICE
SREDA, 29. APRIL 2016, OB 18.00: »SOSEDA IN POL«
Izvirna predstava z močnim vzgojnim sporočilom se dogaja pol v enem in pol v drugem stanovanju, čisto blizu, v naši soseski. Dihur Dihurči ima najrajši fižol, pravljice in svojo palmico. Še

O KU-KUC GLEDALIŠČU

rajši kot vse to pa ima soseda pava Pavlija. Skupaj se bosta odpravila na Jamajko, ko bosta

Vodomček je na spletni strani www.ku-kuc.com izbrskal, da KU-KUC gledališče
že 17 let razveseljuje majhne in velike, da
so v tem času pripravili več kot 30 izvirnih
avtorskih predstav in narisali nasmehe na
tisoče otroških obrazov po vsej Sloveniji,
zamejstvu in tujini. Največ obiskujejo vrtce, šole in kulturne
ustanove, z veseljem pa pridejo gostovat, kamor so povabljeni, in zagotovijo dovolj radovednih očk. Tudi vi pokukajte
na www.ku-kuc.com in spoznajte Vodomčkove pravljične
prijatelje!

ostal doma? Včasih se življenje zasuka na prav poseben način …

BREZPLAČNE SOBOTNE MATINEJE
V THERMANI S KU-KUC GLEDALIŠČEM
Gledališko–lutkovni abonma za naše najmlajše goste in njihove
starše organiziramo vsako prvo soboto v mesecu ob 10.00.
•

Sobota, 3. oktober: PIKA IN CENE V PRAVLJICI

•

Sobota, 7. november: VELIKI STRAH MALEGA TIGRA

Nadaljnje datume predstav preverite na
www.thermana.si ali na FB profilu Thermane Laško!

spoznala, da lahko na sanjsko potovanje odpotuje le eden. Kateri od živalskih prijateljčkov bo
Sosedske igre brez meja z našima junakoma bodo po predstavi namesto tekmovalnosti tkale
prijateljstva. Kaj pa, če je v Laškem še lepše kot na Jamajki? Pridite in poglejte!

30 % popusta
NA
CELODNEVNO KOPANJE
V THERMANI LAŠKO

Veljavnost ugodnosti: dan žena, 8. 3. 2016, dan mučenikov,
10. 3. 2016 in materinski dan, 25. 3. 2016

Preverite podrobnosti na www.thermana.si.



IZKORISTITE UGODNOST
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NAGRADNA KRIŽANKA

ZA R AZVEDRILO
Za več nagradnih iger obiščite Facebook:
www.facebook.com/thermana.lasko.slovenia
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THERMANINI PROGR AMI

Pozabite na gotovino,
privoščite si več na
odloženo plačilo!

Prijavnica za kartico Diners Club.
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Tel., GSM:
Datum rojstva:
Davčna št.:
Podpis prosilca:

–
–
–
–
–
–

Za aktivacijo do 10. 11. 2015 vam ob prvi včlanitvi članarino za prvo leto podarimo!
Omogoča vam nakup na do 24 obrokov - preprosto, brez dodatne dokumentacije, samo s podpisom.
Omogoča vam nakup na do 12 obrokov v tujini - v treh preprostih korakih (več na www.dinersclub.si).
Nagradne točke (1 EUR – 1 nagradna točka) - popusti tudi do 50 %.
Vsak mesec pripravimo nove akcije in popuste na različnih prodajnih mestih.
Brez zamenjave banke in tekočega računa!

S podpisom potrjujem verodostojnost navedenih podatkov in se strinjam, da mi podjetje Erste Card, d. o. o., na navedeni naslov pošlje neaktivirano plačilno kartico Diners Club. Po prejemu ponudbe za članstvo
se bom sam/a odločil/a ali bom le-to izpolnil/a in dostavil/a dodatno
dokumentacijo. Soglašam, da Erste Card, d. o. o. osebne podatke s te
prijavnice obdeluje za namen priprave ponudbe za plačilno kartico Diners Club. Hkrati se izrecno strinjam, da mi podjetje Erste Card, d. o. o., na
navedeno mobilno številko pošlje SMS-obvestila o ponudbi.

Izpolnjeno prijavnico pošljite:
po pošti na naslov Erste Card, d. o. o., Dunajska cesta
129, 1000 Ljubljana (sektor članstva) oziroma jo predajte
osebno na sedežu Erste Carda, d. o. o., ali pošljite skenirano
po elektronski pošti na naslov: info@erstecard.si.
C950

ErsteCard_DinersClub_Moja_Thermanat_HP_242x150mm_november_2015.indd 1

NAGRADE ZA PRAVILNO
REŠENO KRIžANKO:
• 1. nagrada; 1 x brezplačen posvet pri specialistu
Ayurvede in tretma po priporočilu.
• 2. nagrada: 1 x pivovska wellness masaža telesa.
• 3. nagrada: 1 x družinsko kopanje v Termalnem
Centru.

13.8.2015 15:47:09

PRAVILA SODELOVANJA

Izžrebance bomo objavili na www. thermana.si.

S sodelovanjem v nagradni križanki se strinjate s splošnimi
pogoji. Vaši podatki bodo obdelani v skladu z Zakonom o
varovanju podatkov (ZVOP-1-UPB1).

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIžANKE
MOJA THERMANA 12:

Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici (skupaj z
vašimi osebnimi podatki: ime, priimek, naslov, poštna številka,
telefonska številka) na naslov: Uredništvo Moje Thermane,
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, do 30. 6. 2016.

1. nagrada – 1x Masažo vrelec mladosti: Majda TRČEK,
Žirovnica • 2. nagrada - medeno-mlečna masaža telesa:
Romana JEREBIC, Mengeš • 3. nagrada – 1x nedeljsko
kosilo (2 osebi): Danilo ŠTURM, Gomilsko

POZDRAV 2016 V THERMANI
18. 12.–30. 12. 2015

30. 12. 2015–3. 1. 2016

BOŽIČNA
PRAVLJICA

NOVOLETNI PROGRAM
V THERMANI LAŠKO

Posebna ugodnost za otroke: brezplačna
namestitev za otroke do dopolnjenega 5.
leta in enega otroka do 12. leta.

FIRST MINUTE PONUDBA

prinaša 15 % popust za vso družino
za rezervacije in plačila do 31. 10. 2015.
Posebna ugodnost za otroke: brezplačna namestitev za otroke do dopolnjenega 5.
leta in enega otroka do 12. leta.

Si za dogodivščino?
SKOČI V 2016 NA EDINSTVEN NAČIN KOT PIRAT Z REKE SAVINJE!
Silvestrovanje na bazenih
prinaša bogato animacijo
za vso družino, nagradne
igre in še mnogo več.
POIŠČI PODROBNOSTI na www.thermana.si .

Cena za 1 osebo za
3 dni/2 noči že od 131,75 €
v hotelu Zdravilišče Laško z vključenim
15 % popustom za imetnike Zlate kartice
Thermana club.

Cena za 1 osebo za
4 dni/3 noči že od 249,26 €
v hotelu Zdravilišče Laško z vključenim 15
% first minute popustom in 15 % popustom
za imetnike Zlate kartice Thermana club.

VEČ O PONUDBI in cenah programov na spletni strani www.thermana.si ali na brezplačni telefonski številki 080 81 19.
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PROGR AMI ZA ZDR AVJE IN DOBRO POČUTJE

PROGRAMI DOBREGA POČUTJA

VSI PROGRAMI DOBREGA POČUTJA VSEBUJEJO: bivanje v standardni dvoposteljni sobi v hotelu Thermana 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 2015/2016 in se nanašajo na hotel Thermana Park Laško (izjema je program Medeno razvajanje*).
WELLNESS PAKET

TERMALNI
ODDIH

WELLNESS PAKET

THERMANA
VAS RAZVAJA

WELLNESS VIKENDI

WELLNESS VIKENDI

AYURVEDA
VIKEND

AYURVEDA
DETOX VIKEND

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.

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

Razstrupite se
in se napolnite z energijo!

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.

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.

Od 222 €
za 4 dni/3 noči

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

244 € za
3 dni/2 noči

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

WELLNESS PO LAŠKO

WELLNESS VIKENDI

PROGRAM POSTENJA

PIVOVSKO
RAZVAJANJE

MEDENO
RAZVAJANJE

Črpanje dobrega počutja
iz pivovskega zlata.

Med - simbol zdravja
in dobrega počutja.

ROMANTIČNI
ODDIH V DVOJE

ZDRAVILNO POSTENJE S SIMONO ŠKET

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.

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

Podrobnosti o programu:
068 140 401
ali postenjesket@gmail.com
080 81 19 ali info@thermana.si

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.

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.

328 €
za 4 dni/3 noči

277 €
za 4 dni/3 noči

WELLNESS PO LAŠKO

*Program se izvaja v hotelu Zdravilišče
Laško.

Z razvajanjem
do prerojene ljubezni.

495 €
za 3 dni/2 noči za 2 osebi

Na voljo so vam 8-dnevni
in vikend programi postenja.

Cilji programa: uvesti zdrav način življenja (prehrana, moč misli …), doseči
notranjo harmonijo, rešiti se odvisnosti od cigaret, kave, nezdrave hrane
in alkohola, izgubi nekaj kilogramov,
izboljšati in pomladiti kožo, znebiti se
stresa in strahov, znebiti se starih napačnih vzorcev, spoznati svoje telo in
mu prisluhniti, vzpodbuditi samozdravilne učinke, ki jih nosimo v sebi.

VEČ O PONUDBI IN CENAH PROGRAMOV: www.thermana.si | 080 81 19
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PROGR AMI ZA ZDR AVJE IN DOBRO POČUTJE

PROGRAMI DOBREGA POČUTJA

VSI PROGRAMI DOBREGA POČUTJA VSEBUJEJO: bivanje v standardni dvoposteljni sobi v hotelu Zdravilišče Laško, 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 2015/2016 za hotel Zdravilišče Laško (izjema je paket Zdraviliška oskrba).
WELLNESS PAKET

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.

Navedena cena velja za bivanje v Zdravilišču Laško.

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).

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 brošura
Vaje za izboljšanje ravnotežja in propriocepcije.

Posebnosti programa: 3x Bobath
obravnava (45 min), 4x šola hoje (15
min) – korekcija hoje in izboljšanje ravnotežja, 4x klasična delna masaža (20
min), 1x Bownova terapija (55 min).

216 €
za 4 dni/3 noči

577 €
za 8 dni/7 noči

635 €
za 8 dni/7 noči

709 €
za 8 dni/7 noči

Poseben program
samo za upokojence!

Posebnosti programa: pijača dobrodošlice, posvet pri fizioterapevtu (20
min), jutranja telovadba, popoldanska
rekreacija v bazenu, nordijska hoja.

Terapija kot preventiva.

Vrelci

PO MOŽGANSKI
KAPI

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

PRIPRAVILI SMO
POSEBNE PAKETE
BIVANJA zA ČAS:
• valentinovega
• zimskih šolskih
počitnic
• velike noči
• prvomajskega
oddiha

V LAŽJI KORAK
Z ARTROZO

PODROBNOSTI NA
www.thermana.si
080 81 19

LIMFNA
DRENAŽA

Da bo vsakodnevni korak
manj boleč.

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

Prepustite se limfterapevtom
z ustreznim znanjem in
certifikatom.

Posebnosti programa: 3x fizioterapevtska obravnava (30 min), 4x vadba
na sobnem kolesu (15 min), 4x biostimulacija z laserjem (10 min), 4x parafango (1 obloga 20 min) 1x Medi tape,
1x brošura Vaje za izboljšanje ravnotežja
in propriocepcije.

Posebnosti programa: namestitev
v dvoposteljni sobi na negovalnem
oddelku 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: 2x limfna drenaža (30 min), 2x skupinske vaje v telovadnici, 1x Jasminova kopel, dnevni
vstop v fitnes.

669 €
za 8 dni/7 noči

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

319 €
za 4 dni/3 noči

• poletja 2016
• jesenskih
krompirjevih počitnic
2016

ZDRAVILIŠKA
OSKRBA
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ALPSKA SMUČARKA VANJA BRODNIK NA PRIPRAVAH V THERMANI

»Všeč mi je celostna obravnava
in strokovnost celotne ekipe«
Je Dolenjka, natančneje Trebanjka, ki
odlično obvlada bele strmine. Vijuganje po
klancu navzdol s smučkami na nogah je
prvič preizkusila pri šestih letih in se v ta
šport neznansko zaljubila. Želja po smučanju je z vsakim zavojem postajala močnejša.
Ko so starši videli, da smučanje ni le ena od
otroških muh, so jo vpisali v alpsko šolo v
Novem mestu. In smučanje je vse bolj postajalo njeno življenje.
Leta 2007 se je Vanji uspelo uvrstiti v A
smučarsko reprezentanco Slovenije. Po dobrih predstavah v evropskem pokalu, kjer je
bila med najboljšimi petimi smučarkami, in
uspešnem prebijanju v ospredje v svetovnem pokalu so jo kmalu ustavile poškodbe.
»Leta 2009 sem si poškodovala hrbtenico. Zaradi hernije sem morala na operacijo, ko sem se ravno dobro vrnila nazaj v
smučarijo, pa sem si zaradi hudega padca
na slalomski tekmi poškodovala gleženj.
Ko sedaj gledam nazaj, vidim, da imam res
rada smučanje. Drugače bi najbrž smuči že
zdavnaj postavila v kot. Ravno ko mi je začelo iti bolje, se je spet zgodila poškodba,
kar naprej so vzponom sledili padci in to te
kali, te uči vztrajnosti in nauči, da se vedno
znova pobereš.«
Za Vanjo je bila sezona 2014/2015 najuspešnejša, saj je zabeležila svojo doslej najboljšo uvrstitev – 12. mesto na svetovnem prvenstvu v ameriškem Vailu in tri uvrstitve
med prvih 15 v svetovnem pokalu. Konec

»Zaradi hernije sem morala
na operacijo, ko sem se
ravno dobro vrnila nazaj v
smučarijo, pa sem si zaradi
hudega padca na slalomski
tekmi poškodovala
gleženj.«

maja je opravila dvotedenske priprave v
Thermani. Skupina fizioterapevtov, wellness terapevtov in ayurveda ekipe ji je pripravila program dela, ki je vseboval treninge v fitnesu, individualne fizioterapevtske
obravnave, plavanje in učenje tehnike plavanja, masaže, pregled pri specialistu ayurvede in vsakodnevno jogo. Njen »delovnik«
je bil s takšnimi ali drugačnimi treningi in
obravnavami zapolnjen od jutra do večera.

»Vesela sem za to
sodelovanje in všeč mi
je, da sem imela na
vsakem koraku strokovno
spremstvo, saj se le na
tak profesionalen način
ustvarjajo rezultati.«
Vanjo Brodnik smo za nekaj ur zmotili na
pripravljenem programu, kjer nam je zaupala: »Vesela sem za to sodelovanje in všeč
mi je, da sem imela na vsakem koraku strokovno spremstvo, saj se le na tak profesionalen način ustvarjajo rezultati. S fizioterapevtko Urško sva veliko delali na fizični pripravi telesa, na individualni obravnavi, dodatnih vajah za stabilizacijo hrbta, ki mora
biti pri smučarjih še posebej okrepljen. Jogo
sem sicer poznala že od prej, a Pratheep,
indijski joga terapevt, oddaja tisto pravo
energijo, zaradi katere je vadba pristnejša.
Pri plavalnih treningih sem najprej osvajala
pravilno tehniko plavanja, zaradi česar sedaj plavam hitreje in lažje, pa še zabavneje
je vse skupaj. Plavanje pomembno prispeva
k nabiranju kondicije, poleg tega ti plavanje
da posebno vrsto sproščenosti, da tudi v
pomembnih in stresnih trenutkih ne padeš
v 'krč', temveč si navkljub izjemni zbranosti
sproščen.«
Naši sogovornici je bil zelo všeč holistično

zasnovan pripravljalni program v Thermani: »Zelo mi je všeč, da sem
bila deležna te celostne obravnave telesa. Vsak član ekipe je prispeval svoje znanje, energijo ter videnje stvari in mi s tem pomagal, da
sem pridobila na širini znanja. Sem zelo odprt človek in mi je različen pogled na stvari izjemno všeč. V Laškem se dobro počutim tudi
zaradi okolice – številne sprehajalne poti, kolesarske steze, … Do
sedaj mi jih sicer še ni uspelo preizkusiti, a imam tudi to v načrtu,«
je v smehu zaključila naša sogovornica.

»Vsak član ekipe je prispeval svoje znanje,
energijo ter videnje stvari in mi s tem
pomagal, da sem pridobila na širini znanja.«
Vanja Brodnik želi biti za novo smučarsko sezono stoodstotno
pripravljena. Upa, da se bo lahko normalno udeleževala tekem in
da bo sezono prestala brez poškodb, ki so jo doslej že mnogokrat
zaustavile pri doseganju ciljev. Začela bo s hitrimi disciplinami,
torej s smukom, super G in kombinacijo, veliko bo trenirala veleslalom in se skušala dokazati tudi v tehnično zahtevnejših disciplinah. Upamo, da bo Thermanin napis na njeni čeladi prispeval k
uspešnim rezultatom in dobrim uvrstitvam.
O programu, ki ga je Vanja Brodnik izvajala v Thermani, smo povprašali diplomirano fizioterapevtko Urško Urankar, ki je z Vanjo
opravljala treninge in obravnave:
»Pripravili smo ji program, ki je vključeval celostno individualno
fizioterapevtsko obravnavo in specifično vadbo v fitnesu ter na
prostem pod nadzorom strokovnjaka za fizično pripravo in fizioterapevtke. Poleg treninga vzdržljivosti, mišične moči, hitrosti in eksplozivnosti smo usmerjeno izvajali trening propriocepcije in stabilizacijskih vaj ter vaje za izboljševanje koordinacije in ravnotežja.
Vanja je izvajala tudi jogo in voden trening v bazenu, kjer se je učila
predvsem pravilne tehnike plavanja. Kot fizioterapevtka poudarjam, da je že pred začetkom pripravljalnega
obdobja zelo pomembno, da je športnikovo telo zdravo in v ravnovesju, kajti samo tako je pripravljeno na velike obremenitve
in napore, s katerimi se
smučarji v tem obdobju
spopadajo. Za rezultatski napredek je poleg
fizičnega treninga nujno
potrebno poskrbeti za
počitek in regeneracijo.
Če teh komponent v procesu športnikovega dela ni,
telo ni pripravljeno na nove
fizične napore in posledice se
kažejo v nastanku nezaželenih poškodb.«
KUPON ZA ŠPORTNO MASAŽO TELESA

Veljavnost ugodnosti:
1. 3. 2016 - 18. 4. 2016

30 % popusta
NA ŠPORTNO
MASAŽO TELESA (50 min)
V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO
Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru
na telefonski številki: 03 423 20 40 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 kupon in
pri enem nakupu.



Foto: RD2 Rok Deželak Photography

ŠPORT V THERMANI
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PODPORNIKI PROFESIONALNIH
IN REKREATIVNIH ŠPORTNIKOV

NA ŠPORTNI POTI PODPIRAMO
DESKARJA NA SNEGU ROKA
MARGUČA IN JUJITSU PRVAKA
BENJAMINA LAHA.

V Thermani Laško gostimo vse več športnikov in športnih skupin, ki v Laško in okolico prihajajo bodisi na tekmovanja bodisi na športne priprave. Nekateri se s športom ukvarjajo profesionalno, drugim pa šport predstavlja malce bolj resen hobi. V Thermani slehernemu športniku
zagotavljamo vso potrebno podporo, o čemer pričajo tudi spodnje reference.

SVETOVNO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU ZA INVALIDE THERMANA OPEN
VSAKO LETO TRADICIONALNO V LAŠKEM.
DAMIJAN LAZAR, predsednik Zveze za
šport invalidov – Paraolimpijski komite:
»V Laško smo v 2015 pripeljali več kot 400 igralcev
in spremljevalcev, se pravi skupaj več kot 700 udeležencev tega mednarodnega prvenstva. Potrebovali smo dobre in kvalitetne pogoje namestitve, kar
je zagotovila Thermana Laško, ki se je izkazala kot
pravi in kredibilni partner projekta. Vsa zahvala gre
vsem članom organizacijskega odbora, predvsem
pa vodstvu tekmovanja, ki je s svojo požrtvovalnostjo in kvalitetnim znanjem doseglo, da je turnir
maja potekal brez večjih problemov in napak. Vse
to je dobra popotnica za naše nadaljnje delo, saj si
leta 2017 želimo organizirati evropsko prvenstvo v
namiznem tenisu za športnike invalide, leta 2018
pa svetovno prvenstvo.«

SANDRA PAOVIĆ,
hrvaška reprezentantka:
»Vsi obožujemo turnirje Thermana Open. Pogoji za
bivanje in igranje so izvrstni. Letos je bilo malce prevroče, zato smo bili prej utrujeni, a pogoji so bili za
vse enaki. Sicer pa vsi vemo, da je Thermana Open
najbolj organiziran turnir na svetu. Dokaz temu pa
je tudi najštevilčnejša udeležba.«
Foto: Rok Deželak RD2 Photography

BRANKO TAMŠE,
glavni trener RK Celje Pivovarna Laško:
»Priprave na novo sezono smo v avgustu opravili
v Thermani Laško. Sam osebno, pa tudi kar nekaj
mojih fantov, sem bil prvič v tem kompleksu. Glede

GORAZD VECKO,
direktor turnirja Thermana Open:

na to, da vidimo veliko hotelov tako po Evropi kot

»Na turnirju v letu 2015 je sodelovalo več kot 400
igralcev iz 48 držav, odigrali pa smo več kot 2.000
partij brez večjih zamud. Vsak posameznik je
pripomogel k brezhibni organizaciji. Na tem mestu
se naj zahvalim tudi Thermani Laško, ki je ugodila
vsem našim željam. Pohvalil bi tudi dvorano Tri
lilije, ki je odlična, prav tako mesto Laško. Vsi so
prisluhnili našim zahtevam in jih tudi uresničili. V
ZŠIS-POK smo izredno zadovoljni, da je letošnji
turnir uspel. Kot zanimivost naj povem, da so igralci
sami potrdili, da bi bili sposobni izvesti tudi turnir z
več kot 500 igralci. Tudi leto 2016 bo zelo naporno
leto. V Riu v Braziliji se bodo odvijale paraolimpijske
igre, tako da na naslednjem turnirju ponovno pričakujemo ogromno število igralcev. Pravzaprav so
nekateri že pričeli z rezervacijo sob, saj smo zakupili
in rezervirali vse hotele v Laškem.«

nitvijo in vsemi hotelskimi uslugami (od wellnessa

BOJAN LUKEŽIČ, slovenski reprezentant:
»Thermana Laško je za nas športnike invalide prava Meka. Za vse je poskrbljeno, pogoji so izvrstni,
osebje je prijazno, dvorana Tri lilije pa je na dosegu
roke. Radi se vračamo v Laško.«

STANE KOKALJ, referent za futsal pri
Nogometni zvezi Slovenije:
»Slovenska futsal reprezentanca se v mesto ob Savinji
odpravi pogosto, bodisi na pripravljalne ali na kvalifikacijske turnirje. Všeč nam je bližina športne dvorane Tri
lilije, ki je od hotelov Thermane Laško oddaljena le nekaj
sto metrov. Zadovoljni smo z razpoložljivo hotelsko infrastrukturo, saj imajo vse, kar potrebujemo. Kar doda
piko na i, je profesionalen odnos zaposlenih, ki se znajo
prilagoditi športnikom in njihovim potrebam.«

1. mesto na SP 2013 v Stonehamu
2. mesto na SP 2011 v La Molini
3. mesto na SP 2015 v Lachtalu
3. mesto na SP 2011 v La Molini
5. mesto na olimpijskih igrah 2014 v Soči

tudi po svetu, moram priznati, da smo bili z nastado kuhinje) zelo zadovoljni. Pohvaliti moram tudi
osebje, ki je zelo prijazno. Kljub temu, da je bila v
času naših priprav hotelska zasedenost 100-odstotna, se to na kvaliteti ni odražalo. Pogoji so bili
maksimalno dobri. Laško je zelo prijazno mestece,
ki sem ga spoznal na drugačen način. Laško je
tudi mesto našega sponzorja Pivovarne Laško in
slovi po prireditvi Pivo in cvetje, poleg tega pa ima
tudi ogromno tekaških površin, ki smo jih s pridom
izkoriščali, med naše priprave pa smo vključili še
tek na Hum.«

LUKA ŽVIŽEJ, kapetan RK Celje
Pivovarna Laško:
»Priprave v Laškem so potekale normalno. Vse
storitve Thermane so bile na zelo visokem nivoju.
Pogoji za delo so bili odlični, osebju pa bi za prijaznost od 5 možnih točk dal 5+.«

1. mesto na EP 2011 v Sloveniji
1. mesto na odprtem EP 2014 v Romuniji
2. mesto na balkanskem prvenstvu 2014
3. mesto na SP 2012 v Avstriji
3. mesto na SP 2014 v Franciji
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PREPREČEVANJE PADCEV PRI STAROSTNIKIH
Pripravil: Lasko Gelebešev, dr. med., specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine

P

adci so pri starostnikih pogosti in veljajo za vodilni vzrok poškodb pri ljudeh v starostni skupini
65 let in več. Statistični podatki kažejo, da med ljudmi v tej starostni skupini od 30 do 40 % doživi padec enkrat letno, 15 % jih pade najmanj dvakrat letno
in pri 5 % padcev pride do zloma in resnih poškodb.
Padci so vzrok za 90 % zlomov podlahti, kolka in medenice. Študije so pokazale, da 6 do 12 mesecev po
zlomu kolka od 22 do 75 % starostnikov ne doseže
funkcionalnega statusa, ki so ga imeli pred poškodbo, zato je preventiva zloma kolka pri starostnikih
zelo pomembna.

Padci so pri starostnikih vzrok za
90 % zlomljenih podlahti, kolkov
in medenic.
Padci imajo številne potencialne vzroke. Dejavniki, ki
vplivajo na povečano tveganje padcev pri starostnikih,
so slabši vid in sluh, prejšnji padci, težave z gibanjem
in kognitivne težave. Poleg slabe moči mišic spodnjih
udov na padce močno vpliva tudi t. i. kifotična drža.
Številne kakovostne študije so potrdile, da so terapevtske vaje učinkovite pri zmanjševanju padcev in
so prav tako povezane z manjšo poškodbo po padcu.
Dokazano je bilo, da terapevtske vaje izboljšajo mišično moč in vzdržljivost skeletnih mišic ter izboljšajo
funkcionalno stanje. Zaradi dokazane učinkovitosti
tovrstnih vaj pri preprečevanju padcev vsakemu starostniku svetujemo vključitev v takšen program, ki ga
pri nas izvajamo tako individualno kot skupinsko.

Terapevtske vaje starostniki izvajajo pod nadzorom
strokovnjakov, velika prednost pa je tudi to, da se
lahko vaje kombinirajo z postopki fizikalne in delovne
terapije. Prav tako je izjemnega pomena hidroterapija oziroma izvajanje vaj v termalni vodi, ki je na voljo
v našem zdravilišču in omogoča manjšo obremenitev
nosilnih sklepov, lažje gibanje ter zmanjšanje bolečine.

možganska krvavitev, nedavna oftalmološka operacija, akutna poškodba mišično-skeletnega sistema
ali huda demenca. Pred vključitvijo v program priporočamo posvet pri fiziatru Zdravilišča Laško.

Obstajajo kontraindikacije za terapevtske vaje, kot
so angina pektoris, terminalno srčno popuščanje,
hude bolezni srčnih zaklopk, nestabilna srčna aritmija, neurejena arterijska hipertenzija, velika aortna
anevrizma, anevrizma možganskih žil ali nedavna

Terapevtske vaje so zelo
učinkovite pri zmanjševanju
padcev. Prav tako so zaradi
terapevtskih vaj poškodbe po
padcu manjše.

Pri programu preventive pred padci je pomembna
hidroterapija oziroma izvajanje vaj v termalni vodi,
ki je na voljo v Zdravilišču Laško in omogoča manjšo
obremenitev nosilnih sklepov, lažje gibanje ter
zmanjšanje bolečine.
KUPON UGODNOSTI

KUPON UGODNOSTI

dodatni

KUPON UGODNOSTI

KUPON UGODNOSTI

NA BOBATH OBRAVNAVO

ZA TRIDNEVNI PAKET
LIMFNA DRENAŽA

NA BOWNOVO TERAPIJO

NA PAKET AKUPUNKTURA 3

Veljavnost kupona:
1. 11. 2015–24. 12. 2015,
koriščenje do 31. 1. 2016

Veljavnost kupona:
1. 3. 2016–30. 4. 2016,
koriščenje kupona do 31. 5. 2016

Veljavnost kupona:
1. 2. 2016–29. 2. 2016,
koriščenje do 31. 3. 2016

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

Ob unovčitvi predložite kupon na recepciji Centra medicine
Zdravilišča Laško. Kupon velja od ponedeljka do petka
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.

Koriščenje kupona:
v maju in juniju 2016.

Cena paketa že od 230,48 €, velja
pri rezervaciji do 22. 4. 2016.
Cena vključuje vse možne popuste in bivanje v hotelu
Zdravilišče Laško.

Dodatne informacije na telefonski številki 03 423 2100 ali
na 080 81 19.



20 % popusta



20 % popusta



15 % popust



20 % popusta

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

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

Ob unovčitvi predložite kupon na recepciji Centra medicine
Zdravilišča Laško. Kupon velja od ponedeljka do petka
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 recepciji Centra medicine
Zdravilišča Laško. Kupon velja od ponedeljka do petka
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.
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FIZIOTERAPEVTSKA
OBRAVNAVA
Pripravil: Janko Novak, dipl. fizioterapevt

V življenju se ljudje pogosto srečujemo s težavami v lokomotornemu aparatu, ki so posledica različnih poškodb, obolenj mišično-skeletnega ali nevrološkega sistema. Takrat se velikokrat po pomoč zatečemo k fizioterapevtu, ki
opravi popolno fizioterapevtsko obravnavo, prilagojeno posamezniku.
V fizioterapiji premoremo veliko tehnik, ki pacientom pomagajo pri izboljšanju
stanja. Te tehnike so:

MINILEKSIKONFIZIOTERAPIJE
y OBRAVNAVA TRIGGER TOČK

je oblika manualne terapije za zmanjšanje prekomerne napetosti v mišicah. S
posebno tehniko prijemov in pritiskov dosežemo sprostitev napetih in bolečih
mest v mišici. Tehnika je primerna pri akutnih in kroničnih težavah.

y ORTOPEDSKA METODA PO CYRIAXU

je metoda klinične preiskave, diagnostike in terapije, s katero fizioterapevt
ugotovi in odpravi vzrok bolečine v sklepih in mehkih tkivih (mišicah, kitah,
vezeh) zgornjih in spodnjih okončin ter celotne hrbtenice. S pomočjo sklepne

MANUALNA TERAPIJA

NEVROFIZIOTERAPIJA

Dobesedni prevod je »terapija
z rokami«. Fizioterapevt s temi
tehnikami odkriva in zdravi
disfunkcije v živčno-mišičnem
sistemu. Na bolniku prijazen
način se sproščajo blokade v hrbtenici in udih, poveča se gibljivost
sklepov, bolečina pa se zmanjša.
Med manualno terapijo spadajo
najrazličnejše metode in tehnike,
kot so obravnava po Cyriaxu,
obravnava »trigger« točk, mobilizacija živčevja, različne mobilizacijske tehnike (na primer po Mulliganu ali Kaltenbornu), Bownova
terapija, limfna drenaža …

Ukvarja se predvsem z nevrološkimi obolenji in posledicami
le-teh. V nevrofizioterapiji se
največkrat uporablja Bobath
koncept. Z njim ocenjujemo in
obravnavamo posameznike,
pri katerih se pojavijo težave v
funkciji, gibanju in nadzoru drže
zaradi motenj v živčnem sistemu.

KINEZIOTERAPIJA
Kot osnovo za terapijo se uporablja gibanje samo. Sem uvrščamo specifične terapevtske vaje,
katerih namen je, da se pacient
nauči pravilnega gibanja in pravilnih vzorcev gibanja ter okrepi
mišično moč.

ELEKTRO- IN
TERMOTERAPIJA
Pogosto se uporabljata kot
dopolnilo ostalim tehnikam. K
elektroterapiji spadajo predvsem
dobro znane protibolečinske terapije, kot so TENS, interferenčni
in diadinamični tokovi, magnetna
terapija in elektroterapija za
stimulacijo mišic. Pod pojmom
termoterapija se poslužujemo
uporabe laser terapije, terapije
z ultrazvokom, termopakom ali
hylotermom.

TAPING

mobilizacije metoda prav tako povečuje omejeno gibljivost sklepov.

y BOWNOVA TERAPIJA

je zelo nežna oblika manualne terapije, pri kateri terapevt z nežnim pritiskom
stimulira receptorje v mišično-vezivnem tkivu in s tem sproži proces samozdravljenja. Tehnika je zelo uspešna pri mnogih mišično-skeletnih problemih,
prav tako pa je tudi odlična sprostitvena tehnika.

y LIMFNA DRENAŽA

je nežna manualna tehnika, pri kateri s pomočjo krožnih, zajemalnih in črpalnih gibov po točno določenem zaporedju pospešimo odtok limfne tekočine iz
vezivnega tkiva. Limfna drenaža deluje na telo protistresno in protibolečinsko
ter izboljša telesno odpornost.

y TAPING PO METODI CEPM

je vrhunska moderna metoda lepljenja kinezioloških trakov različnih barv na
boleča in/ali poškodovana mesta. Trakovi ne vsebujejo zdravilnih učinkovin
in ne povzročajo alergij. Na področju poškodbe ali bolečine delujejo tako, da
zmanjšajo bolečino in oteklino ter izboljšajo prekrvavitev.

y BOBATH KONCEPT

je metoda, s pomočjo katere ocenjujemo in obravnavamo posameznike, pri
katerih se zaradi poškodbe v možganih pojavijo motnje v funkciji, gibanju in
nadziranju drže. Namen terapije je ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja
vsakodnevnih aktivnosti.

Je metoda lepljenja traku.
Število obolenj in poškodb z leti drastično narašča, zato je dobra in strokovna
fizioterapevtska obravnava ključnega pomena. Seveda pa je le-ta odvisna od
terapevta, ki jo izvaja, ter še posebej od pacienta samega ter njegove motivacije za izboljšanje oziroma ohranjanje zdravja.

20 % popusta

15 % popusta

NA FIZIOTERAPEVTSKO
OBRAVNAVO (mala in velika)

NA OBRAVNAVO TRIGGER
TOČK

Veljavnost kupona: 1. 9. 2015–31. 10. 2015,
koriščenje do 30. 11. 2015



KUPON UGODNOSTI



KUPON UGODNOSTI

Veljavnost kupona: 1. 1. 2016–31. 1. 2016,
koriščenje do 29. 2. 2016

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

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

Ob unovčitvi predložite kupon na recepciji Centra medicine
Zdravilišča Laško. Kupon velja od ponedeljka do petka
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 recepciji Centra medicine
Zdravilišča Laško. Kupon velja od ponedeljka do petka
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.

ZA DODATNE INFORMACIJE o fizioterapevtskih
storitvah, ki so vam na voljo v Thermani, pokličite na
03 734 51 50.
Foto: Rok Deželak RD2 Photography
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»Naj bo jesen življenja lepa, brezskrbna,
polna prijateljev in smeha«
Gospa Ljudmila Ravbar Amstetter je lastnica oskrbovanega stanovanja v Domu starejših Laško. Zaupala
nam je, kaj ji je v Laškem tako všeč.
»Za bivanje v oskrbovanem stanovanju družbe Thermana sem se odločila, ker mi je Laško pri srcu. K odločitvi
so doprinesli dolgoletne pozitivne izkušnje z medicino Zdravilišča Laško in spomini na prijazne ljudi. Za Laško
sem se odločila tudi zaradi možnosti koriščenja storitev družbe Thermana. Moja velika ljubezen je plavanje,
žal mi bolezen in leta ne dopuščajo več, da bi bila v tem smislu aktivna. Poznam tudi druge domove, namenjene starejšim, saj sem obiskovala svoje prijateljice in znanke, a nikjer mi ni bilo tako všeč kot v Laškem. Tu
sem zelo srečna in večkrat si rečem, da sem se odločila pravilno.«

V Domu starejših Laško zagotavljamo prijetno in kakovostno
preživljanje tretjega življenjskega obdobja:
prijaznost in individualni pristop,
24-urna prisotnost zdravstvenega in negovalnega osebja,
aktivnosti delovne fizioterapije,
gospodinjske skupine,
oddelek s povečano pozornostjo,
pestra ponudba aktivnosti za prosti čas,
paliativna oskrba ob podpori zdravnice splošne medicine,
urejene sprehajalne poti,
restavracija in slaščičarna,
neposredna bližina Zdravilišča Laško in Thermana Parka Laško.

ZA VEČ INFORMACIJ pokličite
brezplačno številko 080 81 19.

Urška Dolinšek, Fitnes Klinika by Urška

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pobeg nazaj v naravo,
daleč v neokrnjen gozd.
včasih je to vse, kar potrebuješ.
Oda je zato za vas skupaj s priznano inštruktorico pripravila set
vaj, ki lahko sprehod skozi gozd še polepšajo, vam pa prinesejo boljše počutje, umirjene misli in predvsem bolj zdravo telo.
Skoraj vse vaje so namreč zasnovane tako, da jih lahko izvajate
s pomočjo teže svojega telesa in narave, v pomirjujočem okolju
gozda, globoko pod krošnjami visokih dreves.
Vaje najdete na spletni strani www.oda.si, objem prekrasnega
zdraviliškega parka je kot nalašč za preizkus.

pobegnimo skupaj nazaj v naravo,
k njeni čistosti in dragocenosti.
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UGODNO V L AŠKO

S THERMANA
BUSOM V LAŠKO

Želimo le eno – skrbeti za vas na prav vsakem koraku na poti v Thermano. S
tem namenom smo pripravili posebno ponudbo Thermana Bus, ki vas odpelje
na petdnevno pustolovščino v mesto termalne vode in piva ter varno vrne v
zavetje vašega doma. Na voljo sta spomladanski in jesenski oddih v družbi
dobrega počutja!

PETDNEVNI PROGRAM VKLJUČUJE:
• brezplačen avtobusni prevoz v obe smeri,
• 5x polpenzion ali polni penzion v dvoposteljni sobi
hotela Zdravilišče Laško**** ali hotela Thermana
Park Laško****superior,
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih v obeh
hotelih,
• vsakodnevne športne aktivnosti: vodena jutranja

telovadba, dopoldanska vadba ali dihalne vaje z
joga mojstrom v bazenu, popoldanska rekreacija in
vodna aerobika v bazenih obeh hotelov,
• organiziran pohod,
• večerno druženje ob živi glasbi, dva družabna
večera z animacijo, slavnostna večerja in kulturni
večer.

DESTINACIJE THERMANA BUSA:
Spomladanski termin

Jesenski termin

Južna Primorska

13. 3.–18. 3. 2016

18. 9.–23. 9. 2016

Prekmurje in Štajerska

3. 4.–8. 4. 2016

2. 10.–7. 10. 2016

Dolenjska

17. 4.–22. 4. 2016

16. 10.–21. 10. 2016

Koroška

22. 5.–27. 5. 2016

6. 11.–11. 11. 2016

Severna Primorska

5. 6.–10. 6. 2016

20. 11.–25. 11. 2016

Gorenjska

12. 6.–17. 6. 2016

4. 12.–9. 12. 2016

BREZPLAČEN PREVOZ,
VSAKODNEVNA ANIMACIJA
Vsakemu udeležencu Thermana podari še
brezplačen vsakodnevni vstop v savno
in 15 % popust
na vse wellness in zdravstvene storitve

5 noči/6 dni v dvoposteljni
sobi že od 250 € dalje
cena velja za namestitev
v hotelu Zdravilišče Laško

PODROBNEJŠE INFORMACIJE o terminih Thermana Busa in ponudbi bivanja so vam na voljo na telefonskih številkah 03 423 2100
ali 03 423 2200, elektronskem naslovu info@thermana.si in naši spletni strani www.thermana.si.
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POROČNI DAN

SANJA, DUŠAN IN

NJUNA
POROČNA

pravljca

»Spraševali so naju, kako
sva lahko tako sproščena na
poročni dan. To ni bilo težko,
saj sva imela popolno zaupanje
v delo Thermanine ekipe. Od
prvega sprejema dalje sva se v
družbi dobrega počutja počutila
krasno.«

S

o klasični pari in so pari, pri katerih takoj zaznaš posebno povezanost. Med slednje sodita
Celjana Sanja Marcen in Dušan Cvahte, ki se
sicer poznata že 28 let, saj sta kot otroka skupaj zahajala v glasbeno šolo. Sanja je igrala klavir, Dušan je
preigraval tipke na harmoniki. Da je iz mimobežnega
poznanstva dve leti nazaj zrasla ljubezen, so zaslužna popularna socialna omrežja.
O poroki in ostalih pomembnih življenjskih prelomnicah nista nikoli veliko razmišljala. Dopustniška
sproščenost leto dni nazaj je botrovala temu, da se
je Dušan naenkrat odločil, da Sanjo zaprosi za roko.
Sanja je privolila, a novo zaročeni par nikakor ni
podlegel hektiki poročnega načrtovanja. Kar nekaj
mesecev sta o poroki zgolj razmišljala, se ob vsakodnevni večerni kavi, ki je namenjena le njima, veliko
pogovarjala o idejah in željah za poročno slavje.

»Ne moreva prehvaliti izjemnega
gostoljubja, zelo okusne hrane,
lepe dekoracije, …«
V poročno načrtovanje sta vložila veliko časa, pa
tudi sebe. »Seveda bi bilo enostavneje, če bi celotno
organizacijo nekomu predala, a to potem ne bi bila
najina poroka,« pove Dušan. Zakonca Cvahte izjemno rada plešeta. Njuni življenji sta prežeti z glasbo
in pri poročnem slavju jima je bilo zelo pomembno
veliko plesišče. Želela sta dvorano, v kateri bi se
lahko »dihalo«, kjer bi se čutila veličina prostora.
Prav tako sta skrbno pomislila na svate, zlasti tiste



KUPON ZA KOPEL

30 % popusta

starejše, da sta jim s samo lokacijo poroke in slavja
prihranila dolgotrajno vožnjo. Za otroke, ki jih je bilo
med svati pet, sta dala pripraviti otroški kotiček,
dvorano, kjer je potekalo slavje, pa sta v veliki meri
dekorirala sama.

Njuni življenji sta prežeti z glasbo
in pri poročnem slavju jima je bilo
zelo pomembno veliko plesišče.
Želela sta dvorano, v kateri bi se
lahko »dihalo«, kjer bi se čutila
veličina prostora.
Cerkveni obred se je odvil v Celju. Sanjo, sicer učiteljico, je na moč presenetila skupinica »njenih« prvošolčkov, ki so na mladoporočenca sipali izdatne
količine riža. Civilni poročni obred je potekal v Zdraviliškem parku, pri čemer se je takoj po tem, ko so
sklenjeno zakonsko zvezo zapečatili z zdravico in požirkom penine, konkretno ulilo. Tako jih je na ta dan
zmočilo kar dvakrat – na poti v Laško so Dušanu kot
predsedniku PGD Lopata namreč gasilci pripravili
tudi »gasilski vodomet«.

Pohvale niso deževale samo s strani mladoporočencev, temveč tudi s strani svatov, ki jih je bilo točno
sto. Po slavju sta zelo zadovoljna s celotnim dnem
noč preživela v apartmaju za mladoporočence in si
na pragu zakonskega življenja v dvoje privoščila izdaten zajtrk v postelji.
Nekaj mesecev kasneje se z nasmehom na obrazu
spominjata svojega poročnega dne, ki je spominjal
na pravljico. Na vprašanje, ali bi Thermano priporočila parom, ki o svojem poročnem slavju še razmišljajo, brez pomisleka zatrdita: »Da, vsekakor!«

Poroka je za večino parov stresno doživetje. A ne
za zakonca Cvahte, ki sta »usodni da« dahnila 30.
maja. »Spraševali so naju, kako sva lahko tako sproščena na poročni dan. To ni bilo težko, saj sva imela
popolno zaupanje v delo Thermanine ekipe. Od prvega sprejema dalje sva se v družbi dobrega počutja
počutila krasno. Bili so časovno naklonjeni najinima
Veljavnost ugodnosti:
10. 1. 2016-31. 1. 2016
2. 5. 2016-30. 5. 2016

NA KOPEL POEZIJA LJUBEZNI (za 2 osebi, 60 min.)
V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO
Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru
na telefonski številki: 03 423 20 40 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 kupon in pri enem nakupu.

pestrima urnikoma, ustrežljivi, pozitivni in nasmejani. Prav vsi si zaslužijo pohvalo – od skladiščnika,
ki je prevzel prvo steklenico vina, do natakarja, ki
nama je zadnji segel v roko,« sta o načrtovanju poroke dejala Sanja in Dušan ter dodala: »Ne moreva
prehvaliti izjemnega gostoljubja, zelo okusne hrane,
lepe dekoracije, … Res so se nama prilagodili in omogočili vse, celo torto, ki sva jo narisala, so realizirali povsem v skladu z najinimi željami, kar nama je
ogromno pomenilo.«

ZA VSE
INFORMACIJE
in oblikovanje
povsem vajine
poročne zgodbe smo
vama z veseljem na
voljo na e-naslovu
tatjana.klinar@
thermana.si
ali telefonu
03 734 89 88 /
040 63 00 66.

Sanja si je celo življenje želela fanta, ki rad pleše. Ne le, da je
svojega sanjskega moškega našla v Dušanu, na poročnem slavju
sta lahko plesala po mili volji, saj sta imela na razpolago odlične
plesne pogoje.
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KULINARIČNA R AZVAJANJA

Da se človeku
pocedijo sline …

NAPOVEDNIK
KULINARIČNO-PLESNIH
VEČEROV V THERMANI
MARTINOVANJE Z ANSAMBLOM
UNIKAT

Torta velja za kraljico slaščic. Z njo okronamo življenjske dogodke in prelomnice.
Vsaj košček te sladke pregrehe si privoščimo tudi takrat, ko si želimo polepšati
dan, se nagraditi za opravljeno delo ali pa
preprosto uživati v drobnih radostih življenja.

V VELIKI DVORANI HOTELA THERMANA PARK | 13. 11. 2015
Kot se za martinovanje spodobi, bomo ta večer več govorili o
vinu. Ob izbranem martinovem meniju bomo okušali vrhunska
vina vinske kleti Vipava.

Thermanine torte veljajo za nekaj posebnega. Pod rokami izurjene slaščičarske
ekipe nastajajo ne zgolj torte, temveč
pravcate mojstrovine, narejene iz kakovostnih naravnih sestavin.
Potrudimo se, da lahko v torti uživa sleherni gost, zato upoštevamo zahteve
in želje strank ne le pri okusu in izgledu,
temveč tudi pri posebnih sestavinah. Pripravimo torto z brezglutensko moko, s
sojinim ali riževim mlekom, rastlinskim
nadomestkom za jajca, brez sladkorja, …

Imate vprašanje?
Želite naročiti torto za vaš poseben
dogodek?
NA VOLJO SMO VAM NA NASLEDNJIH KONTAKTIH:

Najdaljša noč v Thermani – zabava po vaši meri:

SILVESTROVANJE
NA BAZENIH TERMALNEGA CENTRA | 31. 12. 2015

Slaščičarski oddelek v hotelu
Thermana Park Laško

Slaščičarski oddelek v hotelu
Zdravilišče Laško

03 423 20 26
strezba.wpl@thermana.si

03 734 52 52
strezba.zl@thermana.si

SILVESTROVANJE
V VELIKI DVORANI HOTELA THERMANA PARK | 31. 12. 2015

SILVESTROVANJE
V RESTAVRACIJI HOTELA ZDRAVILIŠČE LAŠKO | 31. 12. 2015



KUPON ZA SILVESTROVANJE

30 % popusta
ZA SILVESTROVANJE
V BAZENIH THERMANE LAŠKO 31. 12. 2015

Veljavnost ugodnosti:
do 15. 11. 2015

NOVOLETNI PLES
V VELIKI DVORANI HOTELA THERMANA PARK | 1. 1. 2016

VALENTINOV PLES
V VELIKI DVORANI HOTELA THERMANA PARK | 12. 2. 2016

Obvezne rezervacije in informacije
na 03 42 32 100 ali info@thermana.si
Ob unovčitvi predložite kupon na hotelski
ali kopališki recepciji. Ugodnost velja za
rezervacije in plačila do 15. 11. 2015.
Ni možen nakup darilnih bonov.

POMLADNI PLES
V VELIKI DVORANI HOTELA THERMANA PARK | MAJ 2016
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»Posel je užitek«
KONGRESNI UTRIP
V DRUŽBI DOBREGA
POČUTJA
Thermana Laško postaja vse bolj prepoznavna tudi kot
kongresna destinacija. Kljub temu, da je naš kongresni
center vrata odprl pred komaj petimi leti, smo že uspeli
pridobiti zaupanje številnih podjetij, ki organizirajo in
izvajajo kongresne dogodke.
V Kongresnem Centru Thermana Park Laško smo lani gostili številne dogodke, ki so se jih udeležili domači in tuji slušatelji s področij elektroenergetike,
bančništva, medicine, informacijskih tehnologij, izobraževanja, ekonomije in
drugih. Tudi letos smo gostili več odmevnejših dogodkov, reference nekaterih
si lahko preberete v nadaljevanju. Ponosni smo, da smo uspeli z visoko kakovostjo storitev pridobiti zaupanje poslovnih partnerjev, ki se redno vračajo v
Laško.

SPREJMEMO LAHKO DO 1.100 UDELEŽENCEV
Kongresni Center Thermana Park Laško v celoti izpolnjuje standarde hotela
s konferenčnimi zmogljivostmi, ki jih v skladu z mednarodnimi merili na tem
področju postavlja zavod Kongresnoturistični urad. Na 3.700 kvadratnih
metrih je na razpolago enajst sodobno opremljenih kongresnih dvoran, tri
sejne sobe in sedem poslovnih prostorov. Največja dvorana sprejme do 490,
vse skupaj pa do 1.100 udeležencev.
Zaradi velike prilagodljivosti dvoran, moderno urejenih in funkcionalnih prostorov Kongresni Center Thermana Park Laško omogoča izvedbo kongresov,
seminarjev, poslovnih srečanj, predstavitev sponzorjev, izvedbo glasbenih in
gledaliških prireditev, tematskih večernih prireditev, kulinaričnih in drugih
dogodkov.

NEPOZABNE ZGODBE IN DOŽIVETJA
Kot pravi Metka Krivec iz Kongresnega Centra Thermana Park Laško, se čedalje bolj uspešno postavljamo ob bok najbolj znanim slovenskim kongresnim destinacijam. To nam na eni strani omogoča
prepoznavnost zaradi priljubljenega letovišča, na drugi strani pa
dejstvo, da je Laško turistično zanimivo mestece z ustrezno dopolnilno ponudbo, ki jo gradimo skupaj z ostalimi deležniki destinacije.
»Danes na odločitev pri izbiri kapacitet v veliki meri vplivajo tudi nepozabne zgodbe in
doživetja, ki jim dodamo nekaj naše
ustvarjalnosti,« pravi Metka Krivec in dodaja, da organizatorji in
udeleženci kongresnih dogodkov
v Thermani mnogokrat poudarijo našo pregovorno prijaznost,
ustrežljivost in profesionalnost.

Metka Krivec
program MICE

KONGRESNI CENTER

TOP 6 TEAMBUILDING
PROGRAMOV
Skupaj z agencijo Maya športni turizem, s. p., smo v Thermani pripravili dodatno ponudbo, imenovano Top 6 teambuilding programov. Agencija Maya športni
turizem ima z organizacijo teambuildingov dolgoletne izkušnje in vrsto referenc.
Na izbiro so naslednji programi:

•
•
•

gigantske družabne igre,
laška taxi avantura,
laški geocatching,

•
•
•

sangria tri v enem,
umetnost brez meja,
moč timske piramide.

Programi so primerni za manjše in večje skupine, izvajajo pa se celo leto. Vanje so kreativno vključene tudi lokalne posebnosti – pivovarna, termalna voda,
medičarstvo, reka Savinja in ostalo. »Gre za doživetja, ki jih lahko izkusite le v
Laškem. Trenutno smo v fazi promocije teambuilding programov in verjamemo,
da bo po njih čedalje več povpraševanja,« pravi sogovornica.

POSLOVNI ALL INCLUSIVE PAKET
Vaše želje združimo s svojimi izkušnjami in znanjem ter
pripravimo poslovni dogodek po vaši meri. Izberite paket
storitev (najem dvorane, coffee break in kosilo ali večerja), ki vam bo precej poenostavil načrtovanje dogodka.
Ponudba je cenovno dostopna in je na voljo že od 19 € na
osebo. Oblikovali smo jo z namenom pospeševanja prodaje kongresnih zmogljivosti v dneh, ko so le-te manj zasedene.
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PREDNOSTI
KONGRESNEGA CENTRA
THERMANA PARK LAŠKO
ENOSTAVNODOSTOPNALOKACIJA 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.
NAMESTITEVVHOTELUTHERMANAPARKLAŠKO****superiorodlikujejo
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 in Evropske destinacije odličnosti.

PARKIRNI PROSTORI v neposredni
bližini s 170 brezplačnimi zunanjimi
parkirišči in 277 v podzemni parkirni
hiši, z neposrednim dostopom do hotela in Kongresnega centra.
BREZPLAČNIBREZŽIČNIDOSTOP
DO HITREGA INTERNETA.
CELOVITA ORGANIZACIJA DOGODKA.
DODATNA PONUDBA pri srečanjih:
okusi vrhunske kulinarike, zanimivi
izleti, odkrivanje naravnih in kulturnih znamenitosti ter doživetja po
vaši meri in željah.

VTISI NAŠIH
KONGRESNIH GOSTOV
PODJETJE REAL SECURITY,
organizator konference RiSK
Mednarodna konferenca RiSK 2015, ki je v Laškem potekala od 11.
do 12. marca, je gostila rekordno število udeležencev, razstavljalcev in
predavateljev ter na dobrodelni licitaciji ponovno zbrala donatorska
sredstva za neprofitno združenje Rdeči noski. Letošnja konferenca
RiSK 2015 je bila že deseta zapovrstjo.
»Konferenca RiSK 2015 je bila prav gotovo
največji in najbolj obiskan dogodek v zadnjih 10 letih. Več kot zadovoljni smo z
ocenami in pohvalami obiskovalcev,
udeležbo, predstavitvami in nasploh
z vsem, kar se je v okviru konference
dogajalo. Tudi tokrat se še posebej
zahvaljujemo našemu gostitelju,
Kongresnemu centru Thermana Laško, ki je svoje delo opravil z odliko.
Sam ambient Kongresnega centra je
nekaj enkratnega in zagotovo se bomo
naslednje leto vrnili,« je dejal direktor prodaje pri Real Security, d. o. o., David Ivačič.

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

POŠTNA BANKA SLOVENIJE,
organizator srečanja upravnic in upravnikov pošt iz celotne
Slovenije
Thermana Laško – vrhunska lokacija, vrhunska usluga, vrhunski dogodek.

V Kongresnem centru Thermana Laško največja dvorana sprejme do 490, vseh enajst sodobno
opremljenih dvoran skupaj pa do 1.100 udeležencev.

»Poštna banka Slovenije, d. d., bančna skupina Nove kreditne banke Maribor,
d. d., skupaj s Pošto Slovenije vsako leto organizira srečanje za upravnice in
upravnike vseh pošt v Sloveniji. Ker gre za srečanje skoraj petsto udeležencev, je iskanje primernega prostora za tak dogodek pravi izziv. Srečanje je
namreč sestavljeno iz uradnega dela, ko za udeležence pripravimo nagovore
in predstavitve letnih načrtov, ter bolj sproščenega dela, ko se ob druženju
in prigrizku pogovorimo o izzivih pri delu in njihovih rešitvah. Običajno smo
za taka srečanja izbrali Ljubljano, letos pa smo se odločili za Kongresni
center Thermana Laško – in zadeli v polno. Kongresni center nas je sprejel gostoljubno in z vrhunsko profesionalnostjo, predvsem pa kot partnerja
v skupnem poslu. Dvorane lahko s svojo tehničn
o
opremo, izgledom in servisom stopijo ob bok
kateremukoli tovrstnemu centru v Sloveniji in širše. Lokacija sama se je izkazala
za odlično tudi zato, ker so na srečanje
prišli ljudje iz dobesedno vseh koncev
Slovenije. Srečanje je bilo tudi zaradi
tega vrhunsko. Predvsem pa gre priznanje za to ljudem. Ni bilo izziva, ki
ga ne bi rešili takoj in z dobro voljo,
tako da smo se spraševali, zakaj smo
do sedaj vztrajali na ljubljanski lokaciji.
Hvala odličnim gostiteljem iz Thermane
v Laškem.«

Za dodatne informacije o naši kongresni ponudbi
pokličite na 03 423 24 84 ali pišite na
kongresi@thermana.si.
Obiščite tudi našo spletno stran
www.thermana.si/sl/kongresi.
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WELLNESS

Umetnost si je vzeti čas zase.
Dovolite se razvajati na naš način!

ŠE NASVET
Termalno vodo
pijemo po požirkih.
Preden vodo popijemo,
jo nekaj časa
žvrkljamo v ustih.

BREZTEŽNOST V TERMALNI VODI LAŠKO
Voda laških termalnih vrelcev se za zdravje in dobro počutje s pridom uporablja že
stoletja. Njena blagodejna toplota blaži bolečino in omogoča lažje gibanje, sprošča in
napolni z energijo. Termalna voda Laško ni le odličen način sproščanja, primerna je
tudi za pitje, saj razstruplja, poživlja in blagodejno deluje na celotno telo.
Prepustite se ji bodisi v naših bazenih bodisi ob pitnikih termalne vode, ki sta vam na
voljo v obeh hotelih Thermane. Pivnico termalne vode najdete poleg kavarne v hotelu
Zdravilišče Laško ali v veznem hodniku med Termalnim centrom in hotelom Thermana Park.

PETIH
ELEMENTOV

Les, ogenj, zemlja, kovina in voda - pet elementov, ki tvorijo celoto in sestavljajo svet okrog nas.
Vsak element v sebi nosi posebno energijo, ki v telo
vnaša ravnovesje.

Element zemlje predstavlja piling s črnim milom povsem naravnega izvora. Pred
masažo učinkovito odstrani odmrle celice in osveži kožo.
Naše celotno telo se zrcali na dlaneh in stopalih. Element kovine se bo aktiviral
skozi refleksno točko pljuč na vaših dlaneh. Z ustreznimi refleksnimi prijemi izkušenega refleksoterapevta se bo telo sprostilo, obenem pa se bo spodbudilo
tudi odvajanje strupov iz telesa.
Ogenj bo v vaše telo prinesla prijetna, topla in nežna masaža s svečo, ki bo odpravila utrujenost. Pri masaži se uporabljajo masažne sveče iz arganovega olja
in sveče iz dragocenega rastlinskega masla (»shea butter«), kokosovega ter
mandljevega olja. Slednje so energijsko bogate, poživijo in prebudijo vse čute,
arganove pa so antioksidativne in spodbujajo obnovitveno moč kože.
Ritual petih elementov se zaključi z masažo glave, ki doda piko na i kar dvourni
popolni sprostitvi.



MLADOSTI

Naši hišni masaži

Element vode in lesa boste začutili skozi pomirjujočo kopel sivke,
rožmarina ali rožnega lesa. Sivka spodbuja k prijateljstvu in odpira srce.
Rožmarin oživlja čute in odganja žalost. Naravno eterično olje rožnega lesa ima
zelo podobne lastnosti kot dragoceno olje vrtnic – obnavlja in poživlja kožo, gladi
gube in sprošča stres.

KUPON ZA DOTIK PETIH ELEMENTOV

Vrelec

Veljavnost ugodnosti:
2. 11. 2015 - 24. 12. 2015

Ritual Vrelec mladosti je brezčasen vir dobrega počutja in že nekajletna prodajna uspešnica. Vrelec mladosti sprosti telo in duha, utrujenost izgine,
izboljša se krvni obtok, kar deluje poživljajoče. Koža se nahrani, telo razstrupi,
znova se vzpostavi energetska uravnovešenost.
Ritual se izvaja v treh stopnjah, začenši z zeliščno kopeljo za noge in skodelico
zeliščnega čaja, ki umirita telo. Sledi piling telesa s himalajsko soljo in izbranimi
eteričnimi olji. Sproščujoč tretma se nadaljuje z masažo. Na področje rok in trebuha terapevt položi mošnjička iz himalajske soli, ki iz telesa odstranita hlad in
vlago. Sledita pritisk na akupresurne točke za sproščanje ter masaža obraza,
lasišča in dekolteja. Na tretje oko se glede na nebesno znamenje položi ustrezen
kristal. Masaža se nato nadaljuje z refleksno masažo stopal in zaključi z masažo
hrbta.
Vsa masažna olja, kreme in voski, ki se uporabljajo pri ritualu, so naravnega
izvora in brez umetnih primesi. Masažna krema je celo narejena po zamisli naših
terapevtov in je bogata z dragocenimi eteričnimi olji, ki ugodno vplivajo na kožo.
Vrelec mladosti je pravi ritual za vse, ki hočejo nekaj edinstvenega in si v skrbi za
svoje zdravje in vitalnost želijo privoščiti popolno psihično in fizično sprostitev.

KUPON ZA VRELEC MLADOSTI

Veljavnost ugodnosti:
10. 1. 2016 – 29. 2. 2016

30 % popusta

30 % popusta

NA MASAŽO DOTIK PETIH ELEMENTOV (120 min)

NA MASAŽO VRELEC MLADOSTI (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 40 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 kupon in pri enem nakupu.

V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO
IN V CENTRU ZDRAVJA IN LEPOTE V HOTELU ZDRAVILIŠČE LAŠKO

Za storitev je obvezna rezervacija v Wellness Spa Centru
na telefonski številki: 03 423 20 40 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 kupon in pri enem nakupu.



Dotik
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OBLETNICA

Čarobno

OBDAROVANJE!

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

www.desetak.si

