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Tiskovina − Poštnina plačana pri pošti Laško 3270

NOVO 
Nov Kongresni 
Center v hotelu 
Wellness Park 
Laško že sprejema 
goste

ZGODBA Z NASLOVNICE
Družina iz Belgije uživa 
v Thermani in iz Laškega 
odkriva Slovenijo

SKRBIMO ZA ZDRAVJE
Med, tisočletja star simbol 
zdravja in dobrega počutja
Po možganski kapi

NOVE KARTICE ZVESTOBE
Izberite svojo kartico 

popustov in ugodnosti



Nov, sodoben in edinstven 

Kongresni Center Wellness Park Laško

Informacije in rezervacije: 
+386 (0) 3 423 21 00 | kongres@thermana.si | www.thermana.si 

Kapaciteta:
•	 1 večnamenska dvorana (do 490 oseb) 
•	 1 slavnostna dvorana (do 90 oseb)
•	 6 seminarskih dvoran (od 30 do 100 oseb)
•	 3 sejne sobe (od 14 do 28 oseb)
•	 dnevno-nočni bar

•	Na 3.700 m2 lahko izbirate med osmimi 
sodobno opremljenimi kongresnimi 
dvoranami in tremi sejnimi sobami. Največja 
dvorana sprejme do 490 oseb  
 

•	Povezava kongresnega centra s sodobnim 
hotelom, kjer vas razvajamo v prostorih 
Termalnega Centra, ki ga pokriva steklena 
kupola, ter v prostorih Wellness Spa Centra

•	Izjemna lokacija v osrčju Slovenije ob reki 
Savinji

•	Veliko parkirnih mest na zunanjih 
parkiriščih neposredno ob hotelu in v 
podzemni parkirni hiši 

•	Oprema v dvoranah je najsodobnejša. 
Nameščen je avdio in video sistem, ki 
vam omogoča izpeljavo dogodka na 
profesionalni ravni. Vse dvorane imajo 
dnevno svetlobo in možnost popolne 
zatemnitve. Uporaba brezžičnega interneta 
je brezplačna.

Oprema: 
prezentacijska oprema, sistem ozvočenja, 
videokonferenčni sistem, možnost neposrednih 
TV-prenosov, sistem induktivne zanke, krmilni 
sistem za opravljanje celotne multimedijske 
opreme, info sistem s podatki o dogajanju.
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Za dobro počutje 

Soba z razgledom, počitnice 
z nasmehom
Vodene vadbe v vodi v 
Thermani – odlične za zdravje
Thermanine wellness novosti 

Wellness jesenski namigi

Skrbimo za zdravje
Med, simbol zdravja in 

dobrega počutja
Po možganski kapi

Ponudba in utrip 
Thermane

Poslovno ali družabno srečanje 
v središču Slovenije

Sezonski programi, programi dobrega 
počutja in zdraviliški programi 
Dobro počutje tretje generacije
Thermanin koledar dogodkov
Okusimo laški utrip – vandranje 
po Laškem in okolici

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

Kaj je tisto, kar si vsi želimo, ko se podamo na počitnice, potovanje, kratek oddih, zdravstveni 
program, poslovno srečanje ali konferenco? Da bi v izbrani hotelski hiši oziroma turistič-
nem centru razumeli in prepoznali naše želje in potrebe. Da bi bila celotna ponudba čim 

bolj oblikovana po naši meri. Da bi vsaj uresničili, če seveda ne tudi presegli naša pričakovanja. Da 
bi se počutili prijetno, sproščeno in udobno. Da bi se dobro počutili v družbi ljudi, ki ustvarjajo po-
nudbo, pa tudi med drugimi gosti. Da bi nas prepoznali kot posameznika. Preprosto si želimo, 
da bi uresničili cilj svoje poti stran od doma, pa naj bo to razvajanje v dvoje, razgibane 
družinske počitnice, popolna sprostitev za polnjenje baterij, odkrivanje novih destina-
cij, preventivni ali rehabilitacijski zdravstveni program, športne priprave, udeležba na 
poslovnem dogodku ali pa zgolj nočni postanek na poslovni poti. Naše potrebe so 
seveda glede na motiv, zaradi katerega se odpravimo od doma, zelo različne. Ob tem 
smo različni tudi mi kot ljudje, posamezniki. 

Je to veliko, preveč? Ali zgolj nekaj, kar nam kot gostom, ki izbiramo med množico de-
stinacij in hotelskih hiš, pač pripada? Nova logika današnjega kupca, potrošnika, odjemalca, 
gosta je pravzaprav povsem preprosta in logičen odgovor na današnjo vse bolj tekmovalno in 
individualizirano družbo. Sem enkraten posameznik, imam svoje potrebe, želje in pričakova-
nja, odločil pa sem bom za tistega, ki mi bo znal najbolje ustreči! In prav je tako. Na nas, 
ponudnikih, je, da se tega zavedamo, to sprejmemo in da temu posvetimo vso potrebno 
pozornost. 

V Thermani Laško smo v zadnjih nekaj letih svoja prizadevanja usmerili prav v to, da 
bi ponudbo kar najbolj prilagodili posameznim ciljnim skupinam gostov, ki prihajajo 
k nam – in dejansko k nam prihajajo gostje z vsemi raznolikimi motivi prihoda, ki smo 
jih našteli zgoraj. Toda vsi imajo nekaj skupnega. Neko temeljno vrednoto, ki je danes vse 
pomembnejša in kateri smo pripravljeni posvetiti vse več časa. To je skrb za zdravje, za dobro 
počutje. Želja, da naredimo nekaj zase, s tem pa tudi za ljudi okoli sebe. 

Pod krovno družbo Thermana Laško smo tako združili raznoliko ponudbo, ki nagovarja 
te raznolike potrebe. V Zdravilišču Laško smo zdravilno termalno vodo združili z vrhun-
skim medicinskim znanjem ter oblikovali prepoznavne preventivne in rehabilitacijske 
programe. Wellness Park Laško je v ambientu sodobne arhitekture celotno filozofijo 
posvetil vodnim termalnim užitkom in programom sprostitve in razvajanja. Z leto-
šnjim avgustom smo ponudbo dopolnili s tehnološko moderno in arhitekturno dovrše-
no ponudbo za najzahtevnejše kongresne goste. Tu je še mestni hotel Hum z dolgoletno 
tradicijo dobre gostinske in hotelske hiše. 

Vse naše hiše dobrega počutja pa smo s poletjem povezali s klubskim konceptom in za naše goste 
oblikovali Thermana club, ki z Zlato ali Modro kartico zvestobe celotno ponudbo dela še privlačnej-
šo in tudi cenovno dostopnejšo. Tudi otroci so naši pomembni gostje, zato smo zanje še obogatili 
Vodomček club. Terme za vse generacije in za vse družinske člane. Preberite o letošnji počitniški 
izkušnji mlade družine iz belgijske vzhodne Flandrije. Tudi nam je bilo dragoceno slišati, kako so 
zvedeli za nas, kakšna je bila njihova izkušnja pri nas in kakšne spomine so odnesli s seboj domov. 

Kot je lepo povedala naša vodja hotela Wellness Park Laško Metka Krivec v pogovoru za Mojo 
Thermano na strani 15: »V današnjem tekmovalnem svetu močno verjamem, da je uspeh v največji 
meri odvisen od moči vezi, ki jih razviješ s svojimi gosti.« Res je. Celotno infrastrukturno ponudbo 
Thermane sprejemamo predvsem kot osnovo, na kateri lahko gradimo. Z vami in za vas, dragi 
gostje.

                                                                                             
Mag. Roman Matek

Direktor Thermana d.d. Laško,
Družba dobrega počutja

Rdeča nit naših raznovrstnih 
gostov – skrb za zdravje in 
želja po dobrem počutju

Iz vsebine

Zdraviliško turistični center ob Savinji

UVODNIK

Časopis dobrega počutja Moja Thermana izdaja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško. Časopis izhaja trikrat letno. Uredništvo in naročila (ni naročnine): urednistvo@thermana.si,  
tel.: 03 4232 077. Odgovorni urednik: Aleš Topolšek. Glavna urednica: Miša Novak, ALOHAS. Uredniški odbor: Metka Krivec, Aleš Topolšek, Janja Urankar, Melita Zorec, Cvetka Jurak, Jacinta Doberšek Mlakar, Silvester Krelj, dr. med., Polona Dornik, Barbara Oštir, 
Andreja Križnik, Metka Mavri, Jernej Gostečnik, Boštjan Humski. Lektoriranje: Lidija Jurman. Oblikovna zasnova: Mojca Budnar, Budizajn. Oblikovna izvedba: Robert Miklič Koren, Darmade.  Fotografije: Arhiv družbe Thermana Laško, TIC Laško in Dreamstime,  
Marko Mavec, v primeru drugih avtorjev je avtor naveden. Tisk: Tiskarna Mtis d.o.o., Celje. Naklada: 50.000 izvodov. Mesec izdaje: September 2010. Pridružujemo si pravico do sprememb vsebine, ki je vezana na ponudbo Thermane Laško.
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       Soba z  
razgledom, 
počitnice z    
 nasmehom 

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

Preživeli smo dan z njimi, zanimala pa nas je njihova izkušnja doživljanja Slovenije in Thermane. Sami po-
gosto niti ne vidimo tistega, kar imamo, hkrati pa opise v turističnih katalogih vse pogosteje vzamemo z 
nekoliko rezerve. Prav zato tako radi slišimo resnične izkušnje svojih prijateljev in znancev, po mnenje pa se 

vse bolj zatekamo tudi na spletne potovalne forume. 

Odločitev za počitniško destinacijo 
sploh ni preprosta
Izbor počitniške destinacije in znotraj nje tudi hotela je vse prej kot enostaven, še posebej za družino z majhnimi 
otroci. Rekli bi lahko, da je že kar stresen. V prvi vrsti starše zagotovo vodi želja, da bi otroci imeli kaj početi, da bo 
udobno, prijazno, priročno, skratka, prijazno do družin, saj so v vsakdanjem tempu iskanja ravnotežja med službo 
in družino že prav izčrpani. Če ob tem želijo še kaj novega videti in doživeti, se sprostiti in obnoviti moči ali celo 
najti priložnost za razvajanje, je odločitev še toliko težja. 

In še toliko pomembnejša, če upoštevamo, da si povprečna, a aktivna evropska družina poleg nekaj krajših 
oddihov v letu privošči večinoma le ene malo daljše počitnice. Počitnice, s katerih se družinski člani želijo vrniti 
spočiti, dobre volje, zadovoljni, bolj povezani in z občutkom, da so se imeli lepo kot družina, da pa je vsak član 
družine našel in naredil tudi nekaj le zase. 

Koen, Christine, Mauro in Matijs so mlada družina iz Berlara 
v belgijski vzhodni Flandriji, le slabo uro severozahodno od 
Bruslja. Letos so se na priporočilo lokalnega agenta odločili, 
da svoje osrednje dvotedenske počitnice preživijo v Sloveniji, 
za izhodišče odkrivanja Slovenije – vse od Podsrede do Pirana – 
pa so si izbrali Thermano Laško. Kot so dejali, so Wellness Park Laško 
takoj vzeli za svoj dom in po Christininih besedah je bilo presenetljivo, 
kako sta se triletni Matijs in šestletni Mauro veselila celo zajtrkov in večerij 
v hotelski restavraciji, o njunem navdušenju nad termalnimi bazeni, igro vitezov na celjskem 
gradu in sankanjem na Celjski koči pa sta tako največ povedala njuna žareča obraza.

Besedilo: Miša Novak

UŽIVAMO V THERMANI, ODKRIVAMO SLOVENIJO

Stran od množič-
nih hotelskih desti-

nacij
Koen in Christine sta še kot samska rada izbirala oddaljene destinacije, 
predvsem pa ne preveč turistične potovalne cilje, najbolj so ju privlačila 
pustolovsko obarvana potovanja. Z družino sta prišla drugačen življenjski 
slog in drugačen tip počitnic, a kljub temu se ne želita odpovedati odkri-
vanju in spoznavanju novih dežel. 

Za Švico, Švedsko in Barcelono je bila tokrat v načrtu Hrvaška. Toda, 
ker ne sodijo v profil tipične belgijske družine, ki se ponavadi odloča za 
all inclusive počitnice nekje na toplem jugu – kot pravita, sta v Belgiji 
med najbolj priljubljenimi mediteranskimi destinacijami še vedno Turčija in 
Španija, Koen in Christine nista imela v mislih počitnic z ležanjem na plaži. 
Želela sta odkrivati notranjost. 

A lokalni agent, kjer sta poizvedovala o možnostih, jima je, ko se je se-
znanil z njunimi željami, suvereno in prepričljivo predlagal Slovenijo, zno-
traj Slovenije pa kot odlično zatočišče za uživanje in razvajanje ter hkrati 
kot izhodišče za odkrivanje nekaterih največjih znamenitosti priporočil 
Thermano Laško. 

Ideja in tudi fotografije v katalogu so bile, kot sta povedala Koen in 
Christine, sila privlačne. Prav slednje so pri brskanju po katalogih večino-
ma popolnoma neznanih potovalnih ciljev zelo pomembne, največ pa še 
vedno k odločitvi prispeva osebni odnos agenta, ki daje občutek, da ve, kaj 
ponuja, in ki s svojim priporočilom vzbuja zaupanje. Sledilo je internetno 
raziskovanje. Spletna stran www.thermana.si ju je utrdila v prepričanju, da 
je ponudba kakovostna, raznolika in zaokrožena, na najbolj branih spletnih 
potovalnih forumih pa sta o Thermani našla več pohval in prav nobene 
kritike. 

Thermana 
je res prava izbira 

za celo družino. Uživajo lahko 
tako otroci kot tudi mi, starši, ce-
lotna ponudba pa je oblikovana z 
jasnim poslanstvom, da se med 
zasluženimi počitnicami sprostiš, 
odklopiš, napolniš z energijo. 

Vse je tako umirjeno in 
nestresno.
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Ko kljub vsemu še ne 
veš, kaj bi pričakoval
Tako, rezervacija za 12-dnevno bivanje v Laškem je bila opravljena, le ne-
kaj dni zatem pa sta na lokalni prireditvi naletela na slovensko stojnico. 
Prijetno klepetanje s slovenskim turističnim predstavnikom – pozneje smo 
ob sproščenem kosilu v Wellness Parku Laško ugotovili, da je bil to odličen 
promotor slovenskega turizma in vodja predstavništva Slovenske turistič-
ne organizacije v Bruslju Rok V. Klančnik – je bila le še dodatna spodbuda, 
da jih pričakuje nekaj dobrega. 

Z zajetnim kupom katalogov sta se Koen in Christine lotila načrtovanja 
poti. Čeprav je Koen kot svetovalec v veliki multinacionalki na področju in-
formacijskih tehnologij izredno veliko na poti, so se odločili za potovanje z 
avtomobilom, ki jim bo v Sloveniji ponudil želeno mobilnost. Kljub dobrim 
1.200 kilometrom in ob postanku v Avstriji je bila pot prav prijetna.

Ne glede na priporočila in pozitivna forumska mnenja pa pred priho-
dom v hotel − še posebej pri daljšem bivanju − vedno ostaja nekaj ne prav 
prijetne negotovosti in strahu, ali bo vse v skladu s pričakovanji. Pravza-
prav družina De Roeck kljub izčrpnemu raziskovanju ni prav vedela, kaj naj 
pričakuje – tako so vsaj zatrdili, saj je bila to prva izkušnja s Slovenijo. Tudi 
prijatelji je niso poznali najbolje. 

Odličen prvi 
vtis ... in vse je 
lepo steklo 
Takoj po prihodu v Thermano in sobo – še posebej pa, ko 
so malo raziskali vso ponudbo, ki se skriva v hotelu s prepo-
znavno stekleno kupolo, so vedeli, da je bil izbor pravi. Christine, ki je 
kot vzgojiteljica v vrtcu več kot vajena nenehnega otroškega direndaja, a hkrati ob tem tudi utrujena, je takoj z 
olajšanjem ugotovila, da bodo počitnice prava sprostitev za celotno družino in vsakega člana posebej, in takole 
povzela: »Thermana je res prava izbira za celo družino. Uživajo lahko tako otroci kot tudi mi, starši, celotna po-
nudba pa je oblikovana z jasnim poslanstvom, da se med zasluženimi počitnicami sprostiš, odklopiš, napolniš z 
energijo. Vse je tako umirjeno in nestresno.« 

Matijs in Mauro sta neznansko uživala. Zunanji in notranji bazeni z vsemi vodnimi užitki in tobogani so bili 
zanju več kot dovolj za super počitnice, medtem ko bi odkrivanje Laškega z okolico in izlete v Postojno, Piran, na 
Bled, v Bohinj, Ljubljano in Podsredo, kamor so se odpravili v slabih dveh tednih, zlahka zamenjala za še več čofo-
tanja. To je bilo Christine in Koenu več kot jasno, zato sta se potrudila, da sta tudi na izletih, ki so lepo obogatili in 
zaokrožili njihova doživetja, našla več kot dovolj idej po okusu svojih fantov. 

Christine je navdušeno pripovedovala, kako sta uživala med igro vitezov na celjskem gradu in v drvenju na 
poletnem sankališču na Celjski koči. Poleg tega sta že drugi dan spoznala prijatelje, in čeprav so govorili drugačen 
jezik, ju to ni prav nič motilo. »Le kaj več bi si še lahko želela?« se je spraševala Christine, ki se tudi doma rada 
predaja sproščujočim tretmajem v lokalnem spaju, zato je bila najbolj navdušena, ker sta skupaj z možem našla čas 
za razvajanje v dvoje, medtem ko sta otroka brezskrbno uživala v animaciji v Vodomčkovem kotičku. 

12 dni je lahko malo, lahko 
pa je tudi veliko … zato je 

dobro počutje tudi v sobi pomemb-
no. Hotelska soba je postala naše 
zatočišče po včasih kar napornih po-
tepanjih po Sloveniji, srečevališče, kjer 
smo načrtovali nove dogodivščine, in 
prostor za počivanje in lenarjenje. 
Tudi to nam je prijalo in tudi za 

to smo našli čas.

Hotel Wellness Park Laško 
nas je navdušil v vseh pogle-
dih. Vse od prisrčnega sprejema, 

pozornosti do otrok, bogate termalne 
in wellness ponudbe pa do vtisa, ki ga 
dajeta barvita zunanjost in sodobna 
notranjost. Takoj smo ga sprejeli 

za svoj dom.
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Laško kot izhodišče za 
odkrivanje Slovenije
Odločitvi za počitnice v Laškem je botrovalo tudi dejstvo, da je Thermana doseglji-
va z avtoceste v zgolj četrt ure, kar pomeni, da si lahko kjerkoli v Sloveniji v uri ali dveh. 
Popolno izhodišče za odkrivanje Slovenije. In to takšno, ki ima praktično vse pod svojo streho in je hkrati stran od 
turističnega vrveža, od katerega družina De Roeck raje pobegne.

Hotel Wellness Park Laško so vzeli za svoje prijetno izhodišče, kamor so se vsak dan radi vračali po odkrivanju 
Laškega in Slovenije, kakšen dan pa so se tudi povsem predali sproščanju, poležavanju na soncu, lenarjenju … 
No, en dan so preživeli tudi z ekipo Moje Thermane in kot so zagotovili, je bil to še en zanimiv delček k spozna-
vanju ljudi, ki tu živijo, s tem pa tudi Slovenije.

Kaj so odkrivali? Laško je bilo ves čas na dlani s sprehodi skozi Zdraviliški park ob Savinji do 
mesta, skokom do gradu Tabor, pivovarskim muzejem in živahnim utripom festivala Pivo 
in cvetje. Med prvimi izbirami je bil – morda malo nenavadno − nekoliko odmaknjen, 
umirjen in naraven Kozjanski park z gradom Podsreda, ki je bil ravno v času obiska 
prizorišče seminarja za učenje igranja na flavto. »Zanimiv in sila prisrčen izlet,« so 
povedali. Seveda pa niso izpustili Bleda, kjer so se s pletno popeljali na otok in se 
sprehodili na grad, pa Bohinja, kjer so se povzpeli do slapa Savice. V Ljubljani so 
sproščeno pohajkovali po ulicah, posedali ob Ljubljanici, okušali utrip tržnice, 
občudovali arhitekturo in se z gondolo zapeljali na grad. Na nepogrešljivem izle-
tu na slovensko obalo jih je navdušil Piran, na poti nazaj pa še obisk Postojnske 
jame, med bivanjem pa so si kakšen popoldan popestrili še z obiskom celjskega 
gradu in adrenalinskimi vožnjami s sankami na Celjski koči.

Kako bi strnili vtise?
»Naša izkušnja s Slovenijo je izredno pozitivna. Morava pa reči, da sta bila še posebej hotel 
Wellness Park Laško in celostno doživetje bivanja z vsemi dodatnimi programi in prijaznostjo 
zaposlenih veliko boljša, kot sva pričakovala. Pri načrtovanju izletov po Sloveniji smo bili zelo odprti, 
brez vnaprej popolnoma razdelanega programa. Želeli smo biti svobodni in se prepustiti trenutku. To nam je v 
celoti uspelo!« sta se z iskricami v očeh več kot strinjala Christine in Koen.

Izredno pozitivno ju je presenetilo, da se tudi v najbolj obiskanih turističnih krajih niso znašli sredi gneče, z 
občutkom, da so le del množice. Ob tem se jima kot pomembna dodana vrednost izkušnje s Slovenijo zdi lahka 
obvladljivost celotne dežele – tudi za nekoga, ki je tu prvič, pa urejene ceste, čisto okolje, privlačna naravna in 
kulturna krajina in ne nazadnje raznolikost doživetij, ki jih ponuja Slovenija na prostoru z majhnimi razdaljami. Kot 
nezanemarljivo konkurenčno prednost pa sta posebej poudarila visoko vrednost za denar, še posebej pa pristno 
prijaznost. 

Vrnemo se!
Ker so aranžma kupili v agenciji, s karticami Thermana club in Vodomček club pred prihodom še niso bili se-
znanjeni – res pa je, da jih je Thermana v prenovljeni obliki gostom predstavila šele tik pred njihovim bivanjem 
v juliju. Po predstavitvi koncepta ob prihodu sta se Koen in Christine odločila za eno Zlato in eno Modro 
kartico Thermana club, Mauro in Matijs pa sta postala člana Vodomček cluba. Dobro so jih izkoristili že med 
bivanjem, predvsem za wellness programe in gostinske storitve, a odprte puščajo možnosti tudi za naprej. Ker 
je Christine navdušena smučarka, se je že seznanila z možnostmi za wellness razvajanje in smučarske užitke, 
ki jih tudi nudi Thermana. 

»Slovenijo in Thermano bova toplo priporočala svojim prijateljem, izkušnjo pa zagotovo delila tudi na inter-
netu. Tudi o vrnitvi že prav resno razmišljava!« Poseben spomin na Thermano pa bo zagotovo Moja Thermana, ki 
jih bo v septembru spomnila na poletne dogodivščine.

Seveda so bili termalni 
bazeni in tobogani prva, 

druga in tretja stvar na seznamu 
fantovih želja. Matijs in Mauro se 
jih nikakor nista mogla naveličati. 
A čakali so nas odkrivanje Laškega 
z okolico pa izleti v Podsredo, na 
Bled, v Bohinj, Ljubljano, Piran 
in Postojnsko jamo. In vsak dan 
smo se vračali … k vodnim 
dogodivščinam.

Fanta sta neverjetno 
uživala, ob tem pa sva 

čas za sebe našla tudi midva. 
Medtem ko sta se Matijs in Mauro 

igrala v Vodomčkovi igralnici ali se 
pridružila ustvarjalnim delavnicam, sva 
se prepustila masaži v dvoje, poskusila 
tematsko sproščujočo kopel ob kozar-
cu šampanjca … ali pa preprosto 

poklepetala ob kavi ali kozarcu 
piva.
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Thermanini jesenski namigi za družine
Za vse družine, ki boste v Thermani uživale v jesenskih mesecih, smo zbrali nekaj namigov, s katerimi lahko obogatite termalne 
vodne užitke in sprostitvena doživetja pod stekleno kupolo. Na sredinskih straneh izberite svoj program bivanja, dodatno pa ga 
obogatite z novimi doživetji. Vse to vas pričakuje v neposredni bližini Thermane.

Na Starem gradu v Celju spoznajte legende, ki so jih pisali grofi Celjski
Grofje in deželni knezi Celjski so bili v prvi polovici 15. stoletja ena od najpomembnejših in najvplivnejših družin v Srednji 
Evropi. Zaradi svojega meteorskega vzpona in prav takšnega nenadnega bridkega konca še danes o njih kroži ogromno legend 
– podoživite jih lahko na Starem gradu v Celju, ki je bil nekdaj njihov grad in sedež. Danes se v prenovljeni podobi ponosno raz-
prostira na triadni vzpetini ob jugovzhodnem robu Celja. V svojem času je predstavljal največjo utrdbo na slovenskem ozemlju. 
Spoznajte tudi zgodbo Veronike in Friderika, slovenskega Romea in Julije. 

Na adrenalinsko Bob kart doživetje na Celjski koči
Odpravite se na popoldanski izlet na Celjsko kočo, kjer se na pobočju smučišča Celjska koča razprostira poletno sankališče Bob 
kart. Proga je dolga 800 m in ponuja tako drzne spuste kakor tudi ležerno vožnjo, popeljete pa se lahko sami ali s svojim malč-
kom. To prvo tovrstno sankališče v Sloveniji je odprto od aprila pa vse do novembra. Poskusite lahko tudi malo bolj umirjeno, a 
še bolj zabavno poletno drčo, ali pa se odpravite na spoznavanje narave na gozdno učno pot.

Podajte se v Hermanov brlog 
Otroški muzej Hermanov brlog v Celju je edini otroški muzej v Sloveniji, deluje pa v sklopu Muzeja novejše zgodovine Celje. 
Ta muzej za otroke svojo vsebino črpa tako iz preteklosti kot tudi iz sedanjosti, iz vsakdanjosti in prazničnosti. Vsa oprema in 
celotna postavitev sta didaktično naravnani in prilagojeni starostni stopnji osnovnošolskih otrok. Pozdravila vas bo maskota 
muzeja Herman Lisjak, pričakujejo pa muzejska delavnica in igralnica, Hermanova galerija, Hermanovo gledališče, ogledate pa 
si lahko tudi zbirko otroških vozičkov in koles. Odlična izbira za kakšen malo bolj deževen dan.

Odkrijte skrivnosti muharjenja
Če ste nekoliko bolj avanturistično razpoloženi in iščete mirne, odmaknjene kotičke za prav posebno družinsko doživetje, potem 
morda velja razmisliti tudi o tem, da v spremstvu izkušenega ribiča poskusite nekaj res posebnega. Andrej Šoštarič iz Fish & Fun 
vas v bližini Thermane popelje v skrivnostni svet muharjenja. Uživati v svetu voda, rib, živih žuželk in njihovih posnetkov ume-
tnih muh, opazovati in doživljati naravo, broditi po bistri in hladni reki, kjer se dogaja polno napetih in vznemirljivih trenutkov, 
ki pričarajo veselje. Zanimivo doživetje tudi za otroke. 

Iz Thermane skočite na kolo 
Tudi za družine z otroki je kolesarjenje po okolici Laškega dobra izbira. Od osmih poti, primernih za kolesarjenje, je za družinsko 
kolesarjenje še posebej primerna pot Rimske Toplice – Junior. Po pretežno ravninski poti lahko od Rimskih Toplic pot še nadalju-
jete po dolini Gračnice vse do Jurkloštra, kjer k obisku vabi kartuzija Jurklošter. Tudi slikovita dolina Rečice, ki je del poti Šmohor 
in katere cesta se položno dviguje ob potoku Rečica, ponuja sproščujoče in nezahtevno vrtenje pedal. Za lažje in podrobnejše 
načrtovanje poti vam priporočamo nakup vodnika Kolesarjenje po okolici Laškega (na voljo po 4 EUR v TIC-u Laško, vse infor-
macije pa dobite tudi na recepciji Thermaninih hotelov). 

Na vandranje po Laškem in okolici 
Poti je dovolj za vse – za ljubitelje nordijske hoje, sprehoda željne obiskovalce, pohodnike, planince, starejše in mlajše, seveda 
tudi za družine. V TIC-u Laško poiščite pohodniško zloženko in izberite izlet po svojem okusu. Tako v TIC-u kot na recepciji 
Thermaninih hotelov vam bodo radi svetovali.

Odkrijte svoja najljubša poglavja medene zgodbe
Spoznajte čebele in njihovo delo ter se posladkajte z medenimi dobrotami. Thermana je spisala izredno raznoliko medeno 
zgodbo. Na straneh 16 in 17 poiščite več informacij in si izberite poglavje po svojem okusu – lahko je bolj izobraževalno, kuli-
narično ali sprostitveno obarvano. Zagotovo bo vsak član družine našel nekaj zase. 

Do Gradu Tabor po najlepše razglede 
Ponovno smo pri slavnih grofih Celjskih, ki so imeli grad dolga leta v svoji lasti, v njem pa občasno prirejali lovske prireditve 
in viteške igre. Grad so leta 1487 požgali Turki, v 16. stoletju pa so ga predelali v protiturški tabor, od tod tudi današnje ime. V 
grajskem okolju prisluhnite legendi o grajskem zakladu in farovški deklici ter se povzpnite na Blaževo skalo, od koder se odpira 
prelep pogled na Laško.

Spoznajte skrivnosti varjenja laškega piva
Skozi Zdraviliški park se sprehodite do pivovarne, kjer se seznanite z zgodovino pivovarstva in njegovo 185-letno tradicijo v 
Laškem, seveda pa tudi s postopkom varjenja piva. Ko ste že ravno v Laškem, se podajte še na sprehod do središča starega 
mestnega jedra, kjer je v neposredni bližini cerkve sv. Martina in knjižnice, na Aškerčevem trgu 5, prenovljena stara trška kašča, 
kjer domuje Muzej Laško. Oglejte si ga in otipajte kosti kita, zobe morskega psa in spoznajte zgodovino mesta, Zdravilišča Laško 
in Pivovarne Laško.

Izlet v pozabljeni rudnik svinca in srebra
Pridružite se nam na izletu v vas Padež, kjer si boste ogledali pred več sto leti aktiven, danes pa zaprt in za oglede urejen rudnik 
svinca, srebra in kremenčeve rude. V rudniškem rovu vam bodo pripravili tudi pogostitev (domača salama, kruh, vino), da 
boste imeli na poti nazaj še dovolj moči za sprehod skozi gozd po gozdni učni poti. Morda velja dodati, da izlet velja za najbolj 
obiskanega in priljubljenega med gosti Thermane.

In ne nazadnje – izberite svojo Thermanino klubsko kartico 
Da bo družinsko uživanje v Thermani tudi cenovno dostopnejše, vam Thermana nudi možnost včlanitve v Thermanine klube. 
Zlata ali Modra kartica Thermana club za starše in Vodomček club za otroke do 15. leta. Več na strani 11. Izberite svojo!

Ne pozabite preveriti programa animacije – organizirane izlete za družine pa delavnice, izobraževalne vsebine in dogajanje 
v Vodomčkovi družbi! Programi v času krompirjevih in božično-novoletnih počitnic vključujejo še posebej bogato animacijo. 
Ideje za jesensko razvajanje v dvoje pa poiščite na strani 7.

UŽIVAMO V THERMANI, ODKRIVAMO SLOVENIJO

Izlet na Celjsko kočo s poletnim 
sankališčem je bil za fanta zadetek v 

polno. Super popestritev poznega popol-
dneva, po plavanju in pred večerjo.    
          Še midva sva se popol-

noma vživela …

Radi imamo 
naravo in možnosti za 
zelena pohajkovanja je v 
Sloveniji ogromno, tako v naravi kot takoj 
izza mestnih ulic. In kar je nama osebno bilo 
v Sloveniji še posebej všeč – nikjer ni tiste 
turistične gneče. Je živahno, a hkrati imaš 
občutek, da nisi del množice.

Čisto resno    razmišljamo, da se  
vrnemo. Morda že za zimske 

počitnice, obarvane s smučanjem 
in wellness užitki.

Utrgali smo si 
kar nekaj slad-

kih trenutkov …
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Vodene vadbe v vodi v 
Thermani – odlične za zdravje 

Vadba v vodi za bolj zdravo nosečnost in vitalne mlade ma-
mice
Nosečnost je obdobje velikih anatomskih, fizioloških in emocionalnih sprememb, zato je vzdrževanje dobre telesne 
pripravljenosti bistvenega pomena za zdravo nosečnost in porod ter čim hitrejše poporodno okrevanje. 

Vadba v vodi za nosečnice ima številne pozitivne učinke, povezane s specifičnimi lastnostmi vode, in je v tujini 
zelo razširjena in priljubljena, medtem ko se v Sloveniji uveljavlja morda malo počasneje. 

Pomaga pri psihofizični pripravi nosečnice na porod in obdobje po porodu, pomemb-
no pa prispeva k omilitvi in preprečevanju pogostih nosečniških tegob, kot so mo-

tnje cirkulacije, bolečine v mišicah, sklepih in hrbtenici, okvare medeničnega dna, 
pridobitev na teži, nastanek strij in drugih.

Pri vadbi nosečnica, potopljena v vodo do višine ramen, izvaja različne vaje, 
upoštevajoč principe hidrodinamike. Vadba je namenjena tako zdravim noseč-
nicam kot tudi tistim z blažjimi zdravstvenimi težavami od četrtega meseca 
nosečnosti naprej. Vadba poteka ob glasbeni spremljavi s pomočjo posebnih 

rekvizitov za vodno aerobiko in traja od 45 do 60 minut. Program predporodne 
aktivnosti v vodi sestavljajo ogrevanje, aerobna vadba, vaje za krepitev mišic in 

raztezanje s sproščanjem na koncu.
Cilji vadbe so psihofizična priprava nosečnic na porod in obdobje po porodu − izbolj-

šanje funkcije srčno-žilnega in dihalnega sistema, okrepitev mišic, potrebnih za porod in nego dojenčka, izbolj-
šanje ravnotežja in koordinacije, poudariti dobro telesno držo ter pravilno biomehaniko pri delu in počitku itd., 
prednosti pa so številne.

Vadba poteka v Termalnem Centru Wellness Parka Laško. Informacijo o urniku vadbe dobite na recepciji Ter-
malnega Centra. Obvezne so predhodne prijave.

Vadba v vodi za seniorje 
– zdrava in 
zabavna
Vadba v vodi za seniorje je name-
njena tako starejšim, ki so rela-
tivno zdravi, kakor tudi tistim z 
zdravstvenimi težavami in omeji-
tvami, nastalimi zaradi bolezni ali 
poškodbe. 

Obsega gibanje v pokončnem 
položaju, ki je prilagojeno poseb-
nostim vodnega okolja, in plavanje. 
Primarni cilji vadbe so preprečiti nastanek 
kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma omiliti 
njihove posledice, ohranjati in izboljševati gibalne in funkcionalne spo-
sobnosti ter povečati telesne zmogljivosti. Vadba pa je zaradi blagodej-
nih učinkov vode in še posebej zaradi zdravilnih učinkov termalne vode 
usmerjena v krepitev zdravja, izboljšanje počutja ter povečanje energije 
in vitalnosti. 

Vadba traja 60 minut. Program vadbe sestavljajo ogrevanje, aerobna 
vadba, vaje za krepitev mišic in raztezanje mišic s sproščanjem. Pri tem se 
uporabljajo vodni črvi, plavalne deske, plavalni plovci, vodne uteži, vodni 
valji in vesla ter vzgonski pasovi. Med vadbo ne prihaja do poškodb, saj 
zaradi upora vode ne moremo izvajati sunkovitih ali hitrih gibov, medtem 
ko za dodatno obremenitev poskrbi voda sama – vadeči jo premikajo z 
različno hitrim gibanjem v več smereh. Intenzivnost vadbe je nizka, in sicer 
od 60 do 70 odstotkov največje frekvence srčnega utripa. Vaditelj seznani 
vadeče z načini, s katerimi lahko sami prilagajajo intenzivnost vadbe tre-
nutnemu počutju, občutenju napora, svojim ciljem in sposobnostim. 

Vadba je privlačna in zanimiva, njeno vodilo sta poleg skrbi za zdravje 
tudi druženje in zabava. Vadba poteka v Termalnem Centru Wellness Parka 
Laško. Informacijo o urniku vadbe dobite na recepciji Termalnega Centra. 
Obvezne so predhodne prijave.

Tudi vadbe za dojenčke in malčke pa plavalni 
tečaji
V Thermani Laško kot posebne vodene vadbe v vodi potekajo tudi vadba za 
dojenčke in malčke (od 4. meseca starosti dalje) ter plavalni tečaji (začetni 
in nadaljevalni) za otroke in odrasle.

Ste vedeli?
•	 Raziskave so pokazale, da voda do višine pasu zmanjša pritisk na sklepe 

za 50 odstotkov, voda do višine prsi pa za 75 odstotkov.
•	 V vodi nosimo zgolj desetino svoje kopenske teže, medtem ko je upor-

nost vode kar dvanajstkrat večja v primerjavi z zrakom.
•	 Voda dokazano izredno blagodejno vpliva na telo, poglobi in umiri di-

hanje, utrjuje srčno-žilni sistem, razbremeni sklepe, sprošča in hkrati 
enakomerno krepi mišice celotnega telesa ter izboljšuje termoregu-
lacijo in odpornost telesa. 

•	 Inštitut Bion je z raziskavami potrdil, da spada laška voda med termalne 
vode z bogato spodbujevalno energijo in zelo kakovostnim biopoljem, 
kar pomeni, da je kot nalašč ustvarjena za vzpostavljanje energetskega 
ravnovesja v organizmu – fotografije kristalov laške vode so pokazale 
izredno lepe, simetrične in urejene kristale, kjer je v sredini nakazana 
pravilna šesterokraka zvezda, kar je brez primere.

Prednosti predporodne vadbe v vodi:
•	 Vadba ima dober psihološki učinek in veča motivacijo, saj se nosečnica v vodi počuti lažja in varneje 

izvaja vaje kot na suhem.
•	 Voda namreč navidezno odvzame telesu določen odstotek telesne teže glede na potopljeno telo in tako 

razbremeni gibalni aparat, zato je obremenitev na sklepe in obsklepne strukture manjša.
•	 Vzgon podpre tudi težo otroka, kar odpravi pritiske na trebušne organe in na mišično-skeletni sistem 

nosečnice.
•	Upor vode onemogoča izvajanje hitrih in sunkovitih gibov, možnost nastanka poškodb pa je s tem 

manjša.
•	Učinek potopitve zmanjšuje nabiranje in zastajanje tekočin v telesu, kar zmanjša otekline na udih in na 

obrazu.
•	 Srčni utrip nosečnice je za 10 do 13 udarcev na minuto nižji od srčnega utripa pri enako intenzivni vadbi 

na suhem in se po končani vadbi tudi hitreje vrne na normalo.
•	 Vadba v topli vodi okrog 31 ˚C ne daje možnosti pregretja ploda.
•	 Topla voda sprosti napete mišice in na telo deluje kot masiranje.
•	 Plavanje in vadba v vodi preprečujeta zaprtje.
•	 S pomočjo vadbe v vodi je mogoče uspešneje kontrolirati tudi telesno težo, saj porabimo približno 7 

kalorij na minuto, od tega kar 75 % iz telesnih maščob.
•	 V vodi se manj spotimo, saj le-ta deluje kot nekakšen hladilni sistem.
•	 Vaje v vodi so za oblikovanje telesa učinkovitejše od vaj na suhem, saj gibanje v njej omogoča sočasno 

krepitev nasprotnih mišičnih skupin.
•	Mišično-skeletna bolečina se zmanjša in občutek ugodja lahko traja od nekaj ur do nekaj dni po končani 

vadbi.

Plavanje velja za eno najbolj priljubljenih in zdravih oblik rekreacije, ki vpliva pozitivno tako 
na celotno telo kot tudi na duha, zagotovo pa velja za vadbo z najmanj stranskimi učinki. Daje 
nam občutek neverjetne lahkotnosti … ravno to, kar v vsakdanjem hitenju in ob pogosto pre-
več enosmernih obremenitvah potrebujemo. Primerno je za ljudi vseh starosti, od dojenčkov 
do starejših ljudi, tudi tistih, ki imajo zdravstvene težave. A plavanje ni edina stvar, ki jo poleg 
sproščanja ali čofotanja lahko počnemo v vodi. V svetu in tudi pri nas so vse bolj razširjene 
različne oblike vodene vadbe. Thermana je razvila bogato ponudbo vodenih vadb v vodi za 
ljudi različnih starosti in potreb. V jesenskem in zimskem času so še posebej odlične!

Janja Urankar, vodja Wellness Spa in Termalnega Centra

ZA DOBRO POČUTJE

Informacije in rezervacije za vse oblike vodene vadbe v Termal-
nem Centru Wellness Parka Laško na telefonu 03 734 89 00 ali 
na termalni.center@thermana.si. 
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Nove poživljajoče kopeli 

Novi tretmaji za lepo 
oblikovano postavo

Wellness jesenski 
namigi

Thermanine 
wellness novosti
Rock'n roll ljubezni
Zvoki rock'n rolla, ki nikoli ne zamrejo, romantičen soj sveč, koktajl 
in sadno-sirni prigrizek vas popeljejo v petdeseta leta in omogočijo 
nepozabno doživetje ...

Poezija ljubezni
Ob sladkem mignonu in skrbno izbranem hibiskusovem cvetu je 
spektakularen vizualni učinek v šampanjcu le še pika na i roman-
tičnemu vzdušju.

Zeliščni razcvet
Ročno tkan cvet z eksotično posušeno rožo, ki nudi obilo koristnih 
lastnosti za zdravo življenje, se nežno razvije v vodi, oddaja mamljive 
arome ter prebudi naše čute in poživi duha.

Razstrupljevalna nega z ginsengom 
in zeleno glino – za zmanjšanje ob-
sega telesa
Maska peel off drainage je vsestransko učinkovita kombinacija 
sestavin, kot so zelena glina, alginati, pridobljeni iz rjavih alg, ter 
izvlečki ginsenga in bodeče labodike, ki aktivirajo procese odpla-
kovanja vode (antiedemski učinek) in razstrupljanja telesa. Zaradi 
pospeševanja mikrocirkulacije maska deluje tudi kot spodbujevalka 
razgradnje maščob in izboljša oskrbo celic s kisikom in hranljivimi 
snovmi. Že po prvi negi se več kot očitno izboljša videz kože, obseg 
telesa pa se zmanjša za centimeter.

Anticelulitna nega – za lepšo kožo 
Izberite anticelulitno nego lipo-detox, v štirih korakih temeljito pre-
oblikujte svoje telo in opazno omilite videz značilne pomarančne 
kože. Klinične študije dokazujejo zmanjšanje obsega do 2,3 centime-
tra po desetih tretmajih. Po negi se zmanjša debelina maščobnega 
tkiva, izboljšana je struktura podkožnega tkiva, zmanjšata se zadrže-
vanje vode in skladiščenje maščob, koža pa je bolj kompaktna, gladka 
in vidno pomlajena.

Kozmetika Priori
Thermana Laško v svojem Well-
ness Spa Centru uvaja novo linijo 
kozmetike Priori s širokim izborom 
profesionalnih tretmajev za nego 
obraza in telesa, ki vključujejo po-
sebne tretmaje za nego rok, nog in 
problematičnih delov telesa, kot so 
boki, trebuh in stegna. 

Priori vključuje tri linije. S po-
močjo naravne kozmetike Coffee-

Berry Natureceuticals bo koža bolj 
čvrsta, sveža in sproščena. Ana-
logija iz športa – pravijo, da je to 
joga za kožo, v skladu z življenj-
skim slogom in filozofijo ekološko 
osveščenih kupcev.

Medicinska kozmetika z na-
prednimi AHA-kislinami vaši koži 
povrne njeno osnovno zdravje – 
vsebuje najnovejšo inovacijo na 
področju AHA-kislin – LCA-kom-
pleks, izredno močno kombinacijo 

mlečne kisline in nujno potrebnih 
vitaminov antioksidantov. Izdel-
ki so idealni za suho, občutljivo, 
problematično in aknasto kožo. 
Analogija iz športa – predstavlja 
osnovno zdravje kože.

Tretmaji z izdelki Superceu-
ticals, ki vsebujejo idebenon, pa 
so prvi profesionalni tretmaji, ki 
vključujejo dramatične učinke 
idebenona, čisto novega in popol-
noma drugačnega antioksidanta. 

Staranja se loti pri celičnem izvo-
ru, s čimer koži vrača mladostno 
svežino in jo ščiti pred prostimi 
radikali. Pri tem dosega neverjetne 
rezultate, kakršnih ne omogoča 
noben drug neinvaziven program 
nege kože. Analogija iz športa – to 
je pravi triatlon za kožo.

V Wellness Spa Centru se po-
svetujte in iz bogatega izbora tret-
majev izberite najboljšega za svojo 
kožo.

Jesen je čas, ko gibanje 
in sprostitev v naravi zamenja vzdrževanje vitalnosti, do-
brega počutja in razvajanja v notranjih prostorih. Pravi čas za 
pravo wellness filozofijo! Naj vas oborožimo z nekaj drobnimi 
namigi, kaj lahko storite čisto zase …

Ko se podate v Thermano …
•	 V Thermaninih savna centrih med privlačnimi savna programi izberite program po svojem okusu. Ste za sladko 

fantazijo, dotik medu, sivkino doživetje, metino harmonijo, čokoladne sanje, alojin eliksir ali objem morja?
•	 Pridružite se vodeni jogi, meditaciji, jutranji telovadbi ali aqua aerobiki.
•	 Storite nekaj zase tudi med tednom, po službi. Masaža bo odlična izbira. Na recepciji wellness centra v Wellness 

Parku Laško ali Zdravilišču Laško vam bomo radi svetovali in priporočili masažo, ki bo povsem ustrezala vašemu 
počutju. 

•	 Podajte se na razvajanje v dvoje! Prepustite se masaži v tandemu ali pa poskusite kakšno tematsko kopel, kjer se 
bo vse vrtelo le okoli vaju. Romantični pobeg zaokrožite še z večerjo v soju sveč.  

•	 Z družino se odločite za razigrano, termalno obarvano soboto ali nedeljo. Kopanje, 
savnanje, za piko na i pa še sladka razvajanja s sladicami Thermaninih slaščičarskih 
mojstrov. Preverite Thermanino posebno ponudbo za družinsko kopanje.

•	 Iščete darilo za svoje prijatelje? Darilni bon za katerokoli storitev Thermane 
Laško in s tem vstopnica za dobro počutje je lahko res privlačna rešitev. 

•	 Povabite svojega partnerja in prijatelje na ruski večer s tradicionalno rusko 
glasbo in kulinariko. 15. oktober, več na strani 21.

•	 Še ne veste, kaj bi lahko počeli v Thermani? 26. septembra se nam pridružite na 
dnevu odprtih vrat Thermane. Več na strani 21.

Ko ste doma … 
•	 Dan začnite in končajte s kozarcem vode, vmes pa … veliko vode, ki bo odplavila utrujenost 

in prinesla novo energijo.
•	 Privoščite si zdravo hrano za dušo – jedi, ki vas spravijo v dobro voljo. Najejte se energije!
•	 Izberite vadbo, ki vas veseli, vam daje moč, energijo in veselje do življenja. V dvoje je lahko bolj zabavno.
•	 Bodite radodarni z nasmehi. V življenje vnesite več svetlobe in se obdajte z barvami. 
•	 Vsak dan si privoščite kratke oddihe – ko za nekaj minut zaprete oči, ko se potopite v meditacijo, ko se odpravite 

na kratek sprehod ali ko preprosto ne delate nič.
•	 Zvečer si v domači kopalnici pripravite svojo kopalno oazo. Svečke, eterična olja in nežna glasba …
•	 Pred spanjem si zmasirajte stopala.
•	Najboljše zdravilo za dobro telesno in duševno zdravje je … spanje. Pustite televizijo ugasnjeno in se v posteljo 

raje podajte uro prej.

Tretmaje lahko poskusite v hotelu Zdravilišču Laško. Infor-
macije in rezervacije v Centru zdravja in lepote na telefonu 
03 734 51 66 ali na wellness-zdravilisce@thermana.si.

Nove kopeli so na voljo v Wellness Parku Laško. Informacije in 
rezervacije v Wellness Spa Centru na telefonu 03 423 20 40 ali na 
wellness-spa@thermana.si. 

ZA DOBRO POČUTJE

Kaj je 
wellness? Ne-

naporna in pri-
jetna pot k do-
bremu počutju 
in dobri telesni 

pripravljenosti.
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Poslovno ali 
družabno 
srečanje v 
središču 
Slovenije
Thermana Laško je s koncem avgusta odprla nov Kongresni 
Center Wellness Park Laško, ki skupaj s hotelom Wellness Park 
Laško, Termalnim Centrom in Wellness Spa Centrom tvori vse-
binsko zaokroženo, tehnološko najnovejšo in arhitekturno dovr-
šeno ponudbo za najzahtevnejše kongresne goste, na slovenski trg 
pa tako vstopa kot nov akter tako za poslovna kot družabna sreča-
nja. Med slovenskimi zdravilišči je Thermanin Kongresni Center edini, ki 
je pridobil standard kongresnega hotela, kot ga v skladu z mednarodnimi 
kriteriji na tem področju postavlja Zavod Kongresnoturistični urad.

Daniela Likar, prodaja Thermana Laško

Kongresni Center Wellness Park Laško

V Laškem se zavedamo, da so kongresni naročniki danes izjemno 
zahtevni. Pričakujejo, da so izpolnjeni najvišji mednarodni kongre-
sni standardi, nujne so seveda dostopnost, cenovna sprejemljivost 

in kakovost infrastrukture, pomembna pa je tudi avtentičnost. Poslovne-
mu gostu ni več dovolj, da mu ponudimo le to, kar potrebuje, temveč želi 
celostno pozitivno izkušnjo – ne zgolj v kongresnem centru, temveč v ce-
lotnem okolju oziroma destinaciji. 

V Thermani smo že pri samem snovanju kongresnih zmogljivosti skrb-
no pregledali veljavne standarde Zavoda Kongresnoturistični urad in se v 
času gradnje tudi večkrat posvetovali. Vodila nas je želja, da kongresnemu 
trgu – tako slovenskemu kot tudi mednarodnemu − ponudimo sodobno in 
konkurenčno kongresno ponudbo z jasno izraženo osebno noto.

Kaj nudi Kongresni Center
Kongresni Center Wellness Park Laško na več kot 3.700 m2 sprejme do 
1.100 udeležencev v skupaj devetih dvoranah in štirih sejnih sobah. Velika 
dvorana lahko sprejme do 490 udeležencev, gala dvorana sprejme do 90 
gostov, na voljo pa so še šest seminarskih dvoran (za od 30 do 170 udele-
žencev), štiri sejne sobe in novinarska soba z vso ustrezno infrastrukturo. 
Odlikujejo ga tudi velika prilagodljivost dvoran, moderno urejeni skupni 
prostori in večnamensko preddverje. 

Velika dvorana izpolnjuje vse zahteve sodobnega poslovnega sveta, 
saj ima vso potrebno sodobno tehnično opremo. Posebej je primerna za 
zahtevnejše seminarje in kongrese, družabna srečanja, maturantske plese, 
poroke, modne revije, gledališke in koncertne predstave in protokolarne 
sprejeme. 

Pred dvorano je veliko preddverje, kjer je mogoče urediti prijazno ju-
tranjo dobrodošlico ob kavi, aktivna kosila, razstavo ali prijetno večerno 
druženje, omogoča postavitev razstavnih prostorov ob dogodkih v dvora-
nah, hkrati pa služi kot razstavni prostor umetniških del.

10 razlogov, da svoj dogodek priredite v novem 
Kongresnem Centru Wellness Park Laško
1. Izbirate lahko med devetimi sodobno opremljenimi kongresnimi dvoranami in štirimi sejnimi sobami – 

ki skupaj sprejmejo do 1.100 udeležencev, največja, večnamenska dvorana pa do 490 oseb.

2. Oprema v dvoranah je najsodobnejša. Nameščen avdio in video sistem omogoča izpeljati dogodek na 
visoki profesionalni ravni. Vse dvorane imajo dnevno svetlobo in možnost zatemnitve. 

3. Namestitev v hotelu Wellness Park Laško odlikujejo visoka kakovost bivanja, prijaznost zaposlenih in 
zaokrožen spekter ponudbe na enem mestu (Termalni Center, Wellness Spa Center, preventivni pro-
grami in medical wellness v Zdravilišču Laško). Hotel ima 188 sob (s 347 ležišči), hotelsko ponudbo 
Thermane pa dopolnjujeta tudi hotela Zdravilišče Laško in Hum. 

4. Hotel ima izjemno lokacijo ob reki Savinji s pogledom na reko in gozd.

5. Ohranjena kulturna dediščina mesta Laško z bogato pivovarsko tradicijo je mesto spremenila v bla-
govno znamko, ki jo dopolnjujeta privlačno okolje in lega skoraj v osrčju Slovenije.

6. Vašemu srečanju dodamo okuse vrhunske kulinarike, zanimive izlete, odkrivanje izkustva naravnih in 
kulturnih znamenitosti ter prav posebna doživetja, vse povsem po vaši meri in vaših željah.

7. Cestne in železniške povezave so udobne. Do avtoceste je le slabih 12 km, s tem pa je Thermana lahko 
dostopna od povsod v Sloveniji ali tujini. Avtobusna postaja je tik pred hotelom, železniška postaja je 
oddaljena le 500 m. 

8. Na voljo je veliko parkirnih mest na zunanjih parkiriščih neposredno ob hotelu in v podzemni parkirni 
hiši ter z neposrednim dostopom do hotela in Kongresnega Centra.

9. Na voljo je brezplačni brezžični dostop do interneta.

10. In ne nazadnje – v bogati kongresni ponudbi slovenskih naravnih zdravilišč se Thermana Laško edina 
ponaša s standardom kongresnega hotela ter tako na trg prinaša novo sodobno in privlačno ponudbo, 
ki je prava izbira tako za poslovna (kongresi, konference, seminarji, predstavitve, delovna srečanja, 
novinarske konference, protokolarni sprejemi itd.) kot za družabna srečanja (gledališke in koncertne 
predstave, poroke, maturantski plesi, modne revije idr.).

KONGRESNA PONUDBA

Informacije in rezervacije o novi kongresni ponudbi na telefo-
nu 03 423 21 00 in e-pošti kongres@thermana.si. Ponudba je 
podrobno predstavljena na www.thermana.si. 
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ZRAČNI PROSTOR 
VEČNAMENSKE DVORANE

Rumena soba

Zelena dvorana

Oranžna dvorana Vijolična dvoranaRdeča dvorana

Modra dvorana

CATERING

NASTOPAJOČI

RECEPCIJA SERVISNI PROSTORI

GARDEROBA “Black & White” Bar

280 SEDEŽEV

 (490 SEDEŽEV)

210 SEDEŽEV

Gala dvorana

Velika dvorana

KONGRESNA PONUDBA

Zmogljivosti
•	 1 večnamenska dvorana (do 490 oseb),
•	 1 gala dvorana (do 120 oseb), 
•	 6 seminarskih dvoran (od 30 do 170 oseb),
•	 3 sejne sobe (od 14 do 28 oseb),
•	 novinarska soba,
•	 dnevno-nočni bar,
•	 preddverje za potrebe razstavnega prostora,
•	 vsa potrebna podporna infrastruktura (recepcija, garderoba itd.).

Tehnična oprema 
•	 ozvočenje,
•	 sistem induktivne zanke,
•	 CD-DVD predvajalnik,
•	 žični, ročni, naglavni in kravatni mikrofoni,
•	 projektorji DLP in LCD,
•	 računalnik za prikaz predstavitev,
•	možnost videokonference,
•	možnost simultanega prevajanja,
•	možnost direktnih TV prenosov,
•	možnost digitalnega avdio konferenčnega sistema z digitalnim snemanjem,
•	 brezplačni brezžični dostop do interneta.

Kaj prinaša Thermana 
kot nova kongresna 
ponudnica na trg – slo-
venski in mednarodni?
Miha Kovačič, direktor Zavoda 
Kongresnoturistični urad: 

»Tako domači kot tudi tuji naroč-
niki vedno iščejo novosti. Vsak or-
ganizator in tudi udeleženec iščeta 
nove izkušnje − in če so pozitivne, 
se rada vračata. To velja tako za 
domačega kot tudi za tujega na-
ročnika. 

Zavedati se moramo, da se v 
mednarodnem okolju vsak dan 
pojavljajo številne novosti na raz-
ličnih trgih, in to tudi upoštevati. 
Z novo ponudbo Thermane Laško 
se slovenska kongresna ponudba 
dopolnjuje, kar nas bo kot desti-
nacijo naredilo še atraktivnejšo in 
prepoznavnejšo.

Thermana s svojim kongresnim 
centrom (ki izpolnjuje standarde  
kongresnega hotela) udejanja ka-
kovostno storitev, ki je premišljeno 
umeščena in nagovarja ustrezno 
ciljno skupino. Thermana pozna 
razlike med vrstami gostov in temu 
tudi prilagaja svojo ponudbo.«

Kongresni Center Wellness Park Laško na kratko
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Ambienti in gostinska ponudba 
za raznovrstne priložnosti

Ambienti po meri vašega dogodka
Različni ambienti hotelov Wellness Park Laško, Zdravilišče Laško in Hum, tematska kulinarična ponudba, 

strokovnost in velika prilagodljivost gostinske ekipe ter širok spekter Thermanine ponudbe so pravi 
razlogi, da za svoj dogodek izberete Thermano Laško.

Wellness Park Laško – sodoben ambient s pogledom na 
Savinjo
Hotel Wellness Park Laško je s svojo slikovito zunanjostjo in sodobno notranjostjo prava 
izbira za vsa praznovanja. Če želite svojemu dogodku dati pečat odličnosti, je to pravi am-

bient, saj diha sodobno, a hkrati izredno toplo, kulinarična ponudba pa sledi najnovejšim 
trendom. À la carte restavracija Wellness Parka Laško sprejme do 100 gostov, z avgustom 2010 

pa je v hotelu odprl vrata Kongresni center, v katerem velika dvorana sprejme do 250 gostov v 
banketni postavitvi (več o novi kongresni ponudbi najdete na straneh 8 in 9). 

Zdravilišče Laško – nota prefinjenosti in pridih 
preteklosti 
Ambienta Biedermajer in Banketnega salona sta ravno pravšnja za priložnosti, ko 

dogodku želite dati noto prefinjenosti in pridih preteklosti. Biederma-
jer salon sprejme do 85 gostov, Banketni salon pa je za nekoliko 

manjše skupine, do 35 gostov. 

Hotel Hum – domač ambient sredi mesta
V samem mestnem jedru hotel Hum s svojo domačnostjo in dolgoletno tradicijo dobre 
gostinske hiše nudi prijeten prostor za raznovrstne priložnosti, vse od poslovnih skupin do 

zasebnih praznovanj (zelo primeren je tudi za dekliščine in fantovščine, obletnice in druge 
osebne praznike). Restavracija sprejme do 120 gostov, pivnica pa do 60 gostov.

Privlačni tematski meniji 
V Thermani Laško smo pripravili raznovrstne in tematsko obarvane menije ter jih vključili v ponudbo vseh treh 
Thermaninih hotelov. Izbirate lahko med različnimi tematskimi meniji, hkrati pa tudi med različnimi ambienti, 
ob tem pa si prizadevamo, da za posamezne praznike in za razne posebne dogodke pripravimo vedno znova kaj 
posebnega.

V hotelu Wellness Park Laško se vračamo k naravi
Vse bolj so cenjene naravno pridelane surovine – predvsem tiste, ki jih je mogoče dobiti v lokalnem okolju. To je 
tudi naše vodilo, skrbimo pa tudi, da pri sestavi menijev sledimo letnim časom. V tem duhu lahko v restavraciji 
Wellness Parka Laško uživate v meniju Nazaj k naravi, ki svoj navdih črpa iz narave in temelji na načelih zdrave 
priprave hrane. 

V hotelu Zdravilišče Laško okušamo zdravilno moč medu 
Medena kulinarična doživetja, ki jih lahko odkrivate v Zdravilišču Laško, so še posebej namenjena vsem, ki jim 
zdravilni učinki medu niso neznanka in spoštujejo naravno dediščino slovenskih čebelarjev. Sestavili smo raznoliko 
ponudbo jedi – od predjedi do sladic, vse v znamenju medu. Postrežemo vam tudi osvežujočo medeno limonado 
in priljubljeno medico.

V hotelu Hum v znamenju piva in preteklosti 
V pivnici hotela Hum poskusite Gambrinusovo pojedino, ki vas bo popeljala v preteklost, saj v pogrinjkih ne bo 
pribora, pili boste iz pivskih vrčev, mize pa bodo bogato obložene s celimi kračami, odojkom, pivskimi klobasami, 
prepelicami, krompirjevimi žganci. Vsekakor drugačno in zanimivo kulinarično doživetje, ki bo navdušilo vse, ki jim 
je tovrstna ponudba blizu.

Torte Thermaninih sla-
ščičarskih mojstrov 
– sveže, iz naravnih 
sestavin in po vaših 
željah
Kavarne Thermane Laško vam ponujajo 
bogato paleto tort za različne priložnosti, 
pa naj bo to rojstni dan, poroka, razna pra-
znovanja in obletnice ali pa kakšen drug drago-
cen trenutek. Thermanini slaščičarski mojstri jih vsak 
dan sveže pripravljajo za vas – po vašem okusu in v vseh oblikah. Torte 
so narejene iz naravnih sestavin, med novostmi so tudi torte, pripravljene 
brez glutena, laktoze in fruktoze. Vzemite si čas zase, posedite v prijetnem 
kavarniškem ambientu in poskusite košček, nato pa si za praznovanje na-
ročite svojo najljubšo torto in jo odnesite domov. 

Naše slaščičarke so izbrale za vas
Skutino-orehova pita

Testo
16 dag mletih orehov, 16 dag margarine, 16 dag moke, 16 dag slad-
korja v prahu.
 
Nadev
50 dag skute, 4 rumenjaki, 10 dag margarine.

Preliv
4 beljaki, 15 dag sladkorja. 

Čokoladna glazura
20 dag čokolade in zakuhane 8 dag margarine.

Orehe, margarino, moko in sladkor zamesimo v krhko testo. V hla-
dilniku ga pustimo 30 minut, nato ga razvaljamo in ga − preden 
ga damo v pečico − prebodemo z vilicami. Testo pečemo 20 minut 
na 170 ºC. Medtem za nadev skupaj zmešamo margarino, skuto in 
rumenjake. Ko je testo pečeno, ga namažemo s skutinim nadevom 
in pečemo še 15 minut. Nato pito namažemo s stepenimi beljaki in 
sladkorjem. Pito ponovno pečemo 12 minut pri 180 ºC. Pečeno in 
ohlajeno premažemo s čokoladno glazuro.

Z jesenjo vstopamo v mesece, ko so poslovni dogodki in prireditve še posebej pogosti – pa naj 
bodo to poslovna srečanja, predstavitve, seminarji, kongresi, novinarske konference, banketi, 
pozabiti pa ne smemo tudi na zaključek leta. Da bo odločitev lažja, vam predstavljamo gostin-
ske prostore in gostinsko ponudbo Thermane Laško. 

Boštjan Humski, vodja gostinstva v Thermani Laško

POSEBNI DOGODKI

Za več informacij in svetovanje o posebni ponudbi, povsem 
prilagojeni vašim željam, ter o možnostih organizacije za za-
ključene skupine pokličite na telefon 03 734 89 88 ali pišite na 
bostjan.humski@thermana.si.

Za naročila pokličite na telefon 03 423 20 26 (Wellness Park 
Laško) in 03 734 52 52 (Zdravilišče Laško).
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HOTEL WELLNESS 
PARK LAŠKO**** 
Razvajam se ...  
Slikovita zunanjost, sodobna nastanitev, 
nepozabni užitki v termalnih bazenih 
Termalnega Centra in wellness ponudbi 
Wellness Spa Centra, odlična kulinarika.
Z avgustom 2010 je v hotelu Wellness Park Laško na voljo 84 novih sob 
(skupaj ima hotel tako 188 sob s 347 osnovnimi ležišči in 138 dodatnimi 
ležišči – na voljo so tudi povezane sobe za družine in štirje novi apartm-
aji s po dvema spalnicama, ložo, balkonom in jacuzzijem, gostje pa lahko 
izberejo tudi sobo s parketom ali se odločijo za postelje dolžine 220 cm). 
Ponudbo zaokrožuje sodoben Kongresni center z osmimi dvo-ranami za 
skupno do 1.100 oseb.

HOTEL 
ZDRAVILIŠČE 
LAŠKO**** 

Tradicija zdravja in dobrega 
počutja 

V hotelu Zdravilišče Laško se na osnovi bogate, 155-letne zdraviliške 
tradicije v sožitju z naravo srečajo zdravje, oddih in dobro počutje. Po-
nudba hotela obsega 208 sob (48 sob je prilagojenih osebam s težavami 
pri gibanju), Center medicine s prostori za ambulante, fizikalno in de-
lovno terapijo ter balneoterapijo, termalne bazene, Savna center, Center 
zdravja in lepote, fitnes center, sodobno urejene gostinske prostore in 
poslovno seminarski center. Celoten hotel je brez arhitekturnih ovir – 
decembra 2009 je pridobil zlati certifikat »Invalidom prijazno«.

HOTEL HUM***   

Mestni hotel z eleganco 
Ima dolgoletno tradicijo dobre 

gostinske in hotelske hiše. Ponuja vso 
udobnost mestnega hotela, v sodelovanju  
z drugimi hoteli družbe Thermana pa ima bogato 
ponudbo tudi na področju wellnessa in kongresnega turizma.

Klubske kartice zvestobe – izberite 
svojo. Splača se!
V Thermani Laško želimo nagraditi vaše zaupanje in zvestobo ter vas s privlačnimi, tudi 15-odstotnimi 
popusti že ob prvem obisku spodbuditi, da pogosteje naredite nekaj zase. Za svoje dobro počutje in zdravje. 
V okviru Thermana cluba lahko izbirate med Zlato in Modro kartico, otrokom do 15. leta pa je namenjen 
Vodomček club. 

Na prihodnjih treh straneh vam predstavljamo aktualne sezonske programe, redne programe dobrega 
počutja in zdraviliške programe Thermane Laško. Izberite program po svoji meri in se odločite za eno izmed 
klubskih kartic, s katero bo svet Thermane ne zgolj prijeten, sproščujoč in zdrav, temveč tudi dostopnejši!

Zlata kartica Thermana club 
Zlato kartico in z njo članstvo v Thermana clubu si lahko pridobi oseba nad 
15. letom starosti, ki pravilno izpolni pristopnico in poravna letno članarino v 
višini 20 EUR. Članarina se poravna pred koriščenjem članskih ugodnosti, velja 
eno leto od dneva vplačane članarine, ugodnosti pa veljajo takoj. 

Zlata kartica vam prinaša takojšnjih 15 % popusta in vrsto privlačnih 
ugodnosti:
•	 15 % popusta na veljavne cene penzionov in programov, kopaliških, wellness in zdravstvenih storitev.
•	 15 % popusta na gostinske storitve (ob enkratnem nakupu za najmanj 100 EUR).
•	 15 % popusta na storitvene darilne bone. 
•	 Z zbiranjem bonusnih točk do nagrad za zvestobo: vsak nakup v višini 1 EUR prinese eno točko.
•	Ugodnosti priporočil: za vsakega prijatelja, ki pride v Thermano po vašem priporočilu, vas bomo nagradili. 
•	Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba: ob vsaki novi številki časopisa Moja Thermana za vas 

pripravimo tudi katalog izdelkov in storitev s posebno ugodno ponudbo za člane Thermana cluba. 
•	 Prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško: na ta način ste seznanjeni z vsemi 

novostmi.
•	Možnost sodelovanja v nagradnih igrah. 
•	 Letno srečanje imetnikov kartic. 

Modra kartica Thermana club 
Članstvo imetnikov Modre kartice Thermana club je brezplačno, veljavnost je 
dve leti od včlanitve, ponovno pa se potrdi z vsakim novim nakupom. Modro 
kartico si lahko pridobi oseba nad 15. letom starosti, ki pravilno izpolni pris-
topnico. 

Modra kartica vam z brezplačnim članstvom prinaša takojšnjih 5 % 
popusta in vrsto privlačnih ugodnosti:
•	 5 % popusta na veljavne cene penzionov in programov, kopaliških, wellness in zdravstvenih storitev.
•	 5 % popusta na gostinske storitve (ob enkratnem nakupu za najmanj 50 EUR).
•	 5 % popusta na storitvene darilne bone.
•	 Z zbiranjem bonusnih točk do nagrad za zvestobo: vsak nakup v višini 1 EUR prinese eno točko.
•	Ugodnosti priporočil: za vsakega prijatelja, ki pride v Thermano po vašem priporočilu, vas bomo nagradili. 
•	Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba: ob vsaki novi številki časopisa Moja Thermana za vas 

pripravimo tudi katalog izdelkov in storitev s posebno ugodno ponudbo za člane Thermana cluba. 
•	 Prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško: na ta način ste seznanjeni z vsemi 

novostmi.
•	Možnost sodelovanja v nagradnih igrah. 
•	 Letno srečanje imetnikov kartic. 

Vodomček club (za otroke)  
V Thermani Laško so nam otroci pomembni gostje. Zato smo posebej za njih 
pripravili otroško klubsko kartico Vodomček, ki poleg rednih popustov prinaša 
še dodatne 15-odstotne popuste in pa seveda privlačno dogajanje, povsem 
po meri otrok. Član je lahko oseba do dopolnjenega 15. leta starosti. Članstvo 
v klubu se vsako leto avtomatično podaljša, preneha pa s pisnim preklicem 
oziroma ko član dopolni 15 let. 

Vodomček club z brezplačnim članstvom prinaša številne ugodnosti:
•	 15 % popusta na programe in penzionske storitve (popust se sešteva z rednimi popusti za otroke).
•	 Kopanje je ob vsakem obisku ugodnejše za 15 %.
•	 Rojstni dan prinese čestitko in darilo. 
•	 Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba, s katerimi skrbimo, da Thermanin svet otroških doživetij 

ni le ugodnejši, ampak tudi zabavnejši. 
•	 Redne informacije o programih, v katerih člane še posebej obveščamo o novostih, dogajanju in posebnih po-

nudbah za družine ter tudi o zanimivih brezplačnih izobraževalnih delavnicah. 
•	 Možnost sodelovanja v nagradnih igrah z zanimivimi nagradami.
•	 Letno srečanje imetnikov kartic. 
•	 Tudi v Vodomčkovem kotičku v Termalnem Centru Wellness Parka Laško se ves čas nekaj dogaja. Otroci v družbi 

vodomčka uživajo, starši pa se lahko brezskrbno posvetijo svojemu svetu razvajanja.

Ugodnosti za vse kartice lahko koristite le ob predložitvi veljavne članske izkaznice. Klubske kartice 
lahko pridobite na prodajnih mestih v hotelih Thermane ali na spletni strani www.thermana.si. Vse 
informacije so na voljo na brezplačni številki 080 81 19.

THERMANINA PONUDBA

Thermana Laško vabi ... 
poiščite hotel in 
program po vaši meri

Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Informacije in rezervacije: 080 81 19
info@thermana.si, www.thermana.si
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Sezonski programi (jesen, božič in novo leto 
v Thermani Laško)
PROGRAM 
UPOKOJENCI 
55+
Poseben program samo 
za upokojence!

Velja do 
28. decembra 2010
3 noči že od 116,45 € 
(cena velja za imetnike Zlate 
kartice Thermana cluba)

JESENSKE 
POČITNICE
Odlična ponudba za 
družine 

23. oktober - 
1. november 2010
3 polpenzioni že od 137,70 € 
(cena velja za imetnike Zlate 
kartice Thermana cluba)

ZDRAVILIŠKI 
AVTOBUS
Brezskrbno po zdravje in 
sprostitev v Laško …

17. – 22. oktober 2010 
iz Gorenjske in Ljubljane
5 noči že od 251,60 € (cena 
velja za imetnike Zlate kartice 
Thermana cluba)

WELLNESS SKI 
Odlična ideja za 
smučarsko sezono 
2010/2011

Že od 127,50 € za vsaj 3 
polpenzione (cena velja 
za imetnike Zlate kartice 
Thermana cluba)

BOŽIČNE 
POČITNICE
Božič v toplem objemu 
termalnih vrelcev

24. − 28. december 
2010
Že od 96,90 € za 2 polpenziona 
(cena velja za imetnike Zlate 
kartice Thermana cluba)

JESENSKO 
RAZVAJANJE
Počitnice za vse 
generacije

27. september − 24. 
december 2010
Že od 123,93 € za 3 
polpenzione (cena velja 
za imetnike Zlate kartice 
Thermana cluba)

THERMANINI PAKETI

Program vsebuje: 
•	 pijačo dobrodošlice
•	 bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi (izbirate lahko med bi-
vanjem v hotelih Wellness Park 
Laško, Zdravilišče Laško ali Hum)

•	 polpenzion (zajtrk in večerja)
•	 gratis darilni bon v vrednosti 10 

€ za wellness ali zdravstvene 
storitve

•	 neomejeno kopanje in savnan-
je v Wellness Parku Laško in 
Zdravilišču Laško (tudi na dan 
odhoda)

•	 1 x dnevno vstop v fitnes
•	 program animacije, sprostitve in 

rekreacije

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi (izbirate lahko med bi-
vanjem v hotelih Wellness Park 
Laško, Zdravilišče Laško ali Hum)

•	 polpenzion (zajtrk in večerja)
•	 neomejeno kopanje in savnan-

je v Wellness Parku Laško in 
Zdravilišču Laško (tudi na dan 
odhoda) 

•	 1 x dnevno fitnes

Program vsebuje: 
•	 organizirani avtobusni prevoz v 

obe smeri
•	 bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi 
•	 polpenzion (samopostrežni za-

jtrk, večerja)
•	 neomejeno kopanje in savnan-

je v Wellness Parku Laško in 
Zdravilišču Laško (tudi na dan 
odhoda)

•	 1 x dnevno vstop v fitnes
•	 50-odstotni popust na pregled 

ali posvet pri zdravniku special-
istu

•	 20-odstotni popust na zdravst-
vene in wellness storitve

•	 program animacije, sprostitve in 
rekreacije

Postajališča avtobusa:
Z Gorenjske in iz Ljubljane organi-
zirani avtobusni prevoz iz Jesenic, 
Bleda, Radovljice, Kranja, Mengša, 
Ljubljane, Domžal in Trojan.

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi (izbirate lahko med bi-
vanjem v hotelih Wellness Park 
Laško, Zdravilišče Laško ali Hum)

•	 polpenzion (zajtrk in večerja)
•	 neomejeno kopanje in savnan-

je v Wellness Parku Laško in 
Zdravilišču Laško (tudi na dan 
odhoda)

•	 1 x dnevno vstop v fitnes
•	 pri 3-dnevnem programu gratis: 

1 x wellness masaža za goste 
hotela Wellness Park Laško in 
Hum, za goste hotela Zdravilišče 
Laško 1 x klasična švedska 
masaža ter 1 x solarij

•	 pri 5-dnevnem programu gra-
tis: 1 x wellness masaža in 1 x 
pedikura za goste hotela Well-
ness Park Laško in Hum, za 
goste hotela Zdravilišče Laško 1 
x klasična švedska masaža in 1 x 
mala pedikura ter 2 x solarij

•	 program animacije, sprostitve in 
rekreacije

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi (izbirate lahko med bi-
vanjem v hotelih Wellness Park 
Laško, Zdravilišče Laško ali Hum)

•	 polpenzion (zajtrk in večerja)
•	 neomejeno kopanje in savnan-

je Wellness Parku Laško in 
Zdravilišču Laško (tudi na dan 
odhoda)

•	 1 x dnevno vstop v fitnes
•	 pri 2-dnevnem programu 1 x 

gratis darilni bon v vrednosti 
10 € za koriščenje wellness ali 
zdravstvenih storitev

•	 pri 3-dnevnem programu gratis: 
1 x wellness masaža za goste 
hotela Wellness Park Laško in 
Hum, za goste hotela Zdravilišče 
Laško 1 x klasična švedska 
masaža ter 1 x solarij

•	 pri 5-dnevnem programu gra-
tis: 1 x wellness masaža in 1 x 
pedikura za goste hotela Well-
ness Park Laško in Hum, za 
goste hotela Zdravilišče Laško 1 
x klasična švedska masaža in 1 x 
mala pedikura ter 2 x solarij

•	 program animacije, sprostitve in 
rekreacije

Program vsebuje:
•	 bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi
•	 polpenzion (zajtrk, večerja)
•	 neomejen vstop v bazene, savne 

in fitnes v Zdravilišču Laško in 
Wellness Parku Laško

•	 celodnevna vozovnica za 
smučanje na smučišču Golte 
ALI Celjska koča ALI Mariborsko 
Pohorje 

•	 program animacije, sprostitve in 
rekreacije

•	Dodatna	ponudba	
animacije	in	še	posebej	
privlačen	program	za	
otroke	in	družine:	krašenje	
smrečice	v	Vodomček	
clubu,	Vodomčkove	igrice	in	
kreativne	urice	v	bazenu,	iz-
delava	sneženega	Vodomčka,	
obisk	božička	…

•	15-odstotni	first	minute	za	
Thermaninih	50	(do	zapol-
nitve	50	sob).

•	1.	otrok	do	12.	leta	GRATIS	
in	popusti	za	ostale	otroke	
do	15.	leta	starosti.	Preverite	
tudi	ugodnosti,	ki	jih	prinaša	
članstvo	v	Vodomček	clubu!

•	Dodatna	ponudba	animacije	
(kostanjev	piknik,	jesenski	
pohod,	ples	na	noč	čarovnic,	
delavnica	»strašila	iz	buč«,	
mini	klub	za	otroke	z	varst-
vom).

•	1.	otrok	do	12.	leta	GRATIS	
in	popusti	za	ostale	otroke	
do	15.	leta	starosti.	Preverite	
tudi	ugodnosti,	ki	jih	prinaša	
članstvo	v	Vodomček	clubu!

•	15-odstotni	first	minute	za	
Thermaninih	50.
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Programi dobrega počutjaNOVOLETNI 
PRAZNIKI V 
LAŠKEM 
Preživite najdaljšo noč v 
družbi dobrega 
počutja ...

28. december 2010 − 3. 
januar 2011
3 noči vključno z gala 
silvestrsko večerjo že od 
245,70 € 
(cena velja za imetnike Zlate 
kartice Thermana cluba)

VIKEND PAKET
Sprostitev po napornem 
tednu

Podarimo vam gratis 
darilni bon 
Od 114 € dalje za 3 dni 
(2 polpenziona)

Za vse, ki po napornem delov-
nem tednu potrebujete malo 
spremembe. Vikend paket v La-
škem vam daje prav to. Povsem 
sproščeno ali pa bolj aktivno 
preživet konec tedna, v družbi 
partnerja, družine ali prijateljev. 
Posvetite se lahko le sebi, negi 
telesa in duha ali pa se poda-
te na odkrivanje okolice, pred-
vsem pa uživate! 

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvo-

posteljni sobi (izbirate lahko 
med bivanjem v hotelih Well-
ness Park Laško, Zdravilišče 
Laško ali Hum) 

•	 1 x gratis darilni bon v vred-
nosti 10,00 € za wellness ali 
zdravstvene storitve

AYURVEDA
Tisočletne modrosti za 
vaše telo

Spoznajte vašo vitalno 
energijo – vata, pita ali 
kapha
347 € za 4 dni (3 polpenzioni)

Za vse, ki se zavedate, kako po-
membno je, da so vse vitalne 
energije v našem telesu v ravno-
vesju, kajti takrat je telo zdravo, 
um jasen, srce pa napolnjeno z 
veseljem. Privoščite si 4-dnevni 
program in vsak dan obarvajte 
z ayurvedskimi masažami, ki 
temeljijo na tisočletni modrosti. 
Masaže vam bodo ob bivanju v 
prijetnem okolju pomagale od-
praviti stres, izboljšale vaše po-
čutje, povečale življenjsko moč 
in koncentracijo.

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvo-

posteljni sobi v hotelu Well-
ness Park Laško (namestitev 
s pogledom na reko Savinjo)

•	 1 x Abhyanga – masaža ce-
lotnega telesa (70 min)

•	 1 x Shirodara – poliv čela s 
toplim oljem (30 min)

•	 1 x Padabhyanga – masaža in 
drenaža nog (40 min)

•	 1 x postrežba zajtrka v sobo
Ali pa so vam morda bližje tra-
dicionalne tajske masaže? Izbe-
rite torej sprostitev s pridihom 
azijske filozofije in si ustva-
rite kratek sprostitveni oddih 
po vaši meri. S tajsko masažo 
sprostimo mišice, izboljšamo 
prekrvavitev telesa, zmanjšamo 
stres, lajšamo bolečine v hrbte-
nici, krepimo notranje organe 
in ohranjamo vitalnost. Idealno 
za konec tedna po hitrem te-
denskem tempu.

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvo-

posteljni sobi v hotelu Well-
ness Park Laško (namestitev 
s pogledom na reko Savinjo)

•	 1 x thai – masaža s toplimi 
zelišči in aromatičnimi olji 
(80 min)

•	 1 x postrežba zajtrka v sobo

Program je pisan na kožo vsem 
tistim, ki v objemu termalnih 
vrelcev iščete nekoliko aktivnej-
ši oddih. Torej tistim, ki poleg 
razvajanja, savnanja in kopanja 
potrebujete še kaj več. Odkriva-
nje okolice, aktivne sprehode, 

THAI 
Sprostitev s pridihom 
azijske filozofije

Prepustite se spretnim 
rokam Tajk
218 € za 3 dni (2 polpenziona)

PO LAŠKEM IN 
OKOLICI
Veter v laseh, neokrnjena 
in razgibana pokrajina, 
visoke razgledne točke …

Za kolesarje in 
pohodnike 
Od 158 € dalje za 4 dni (3 
polpenzioni)

ROMANTIČNI 
ODDIH V DVOJE
Z razvajanjem do 
prerojene ljubezni

Kopel ob soju sveč, 
svežina penečega vina, 
zajtrk v postelji …
Od 224 € dalje za 2 dni 
(1 polpenzion) za 2 osebi

Laško že dolgo slovi po roman-
tičnih kopelih in uživanjih v 
dvoje. Zagotovo je to povezano 
tudi s tem, da si Laško veliko 
mladoporočencev izbere za svoj 
poročni obred … Pričakujejo vas 
kopel ob soju sveč, svežina pe-
nečega vina, zajtrk v postelji … 

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvo-

posteljni sobi (izbirate lahko 
med bivanjem v hotelih Well-
ness Park Laško in Zdravilišče 
Laško) 

•	 2-dnevni paket (1 polpen-
zion) poleg bivanja vsebuje 
še: na dan prihoda 1 x kopel 
Romeo & Julija (v Wellness 
Parku Laško) oziroma 1 x 
Dianino ali Apolonovo kopel 
(v Zdravilišču Laško), penino 
v sobi in svečano večerjo v 
restavraciji à la carte. Na dan 
odhoda je postrežba zajtrka v 
sobo, soba pa je na voljo do 
12. ure

•	 3-dnevni paket (2 polpenzio-
na) poleg vsebine 2-dnevne-
ga paketa DODATNO vsebuje 
še: v primeru bivanja v Well-
ness Parku Laško zanjo 1 x 
nego rok (manikura, maska 
in masaža, 60 min) in zanj 
1 x športno masažo hrbta 
(30 min), v primeru bivanja v 
Zdravilišču Laško pa zanjo 1 
x masažo in masko obraza s 
kisikom (75 min) in zanj 1 x 
celotno švedsko masažo (45 
min)

NA ODDIH MED 
TEDNOM 
Naj delavnik postane 
sprostitev

Masaže, kopanje, 
savnanje …
4 dni (3 polpenzioni) 
(ponedeljek–četrtek ali torek–
petek) 
ali 6 dni (5 polpenzionov) 
(nedelja–petek)
od 162 € za 4 dni (3 
polpenzioni)

Idealen program za vse tiste, 
ki si lahko utrgate čas kar med 
tednom. Teden je tako lepši, ob 
tem pa še privarčujete. Pričaku-
jejo vas masaže, nege za lepoto 
telesa, uživanje v termalnih ba-
zenih, v jesensko-zimskih me-
secih pa bo še posebej prijalo 
tudi savnanje. 

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvo-

posteljni sobi (izbirate lahko 
med bivanjem v hotelih Well-
ness Park Laško, Zdravilišče 
Laško ali Hum) 

•	 program (4 dni) poleg bi-
vanja vsebuje še: 1 x well-
ness masažo (50 min)*, 1 x 
klasično masažo telesa (45 
min)**, 1 x solarij (10 min)

•	 program (6 dni) poleg bi-
vanja vsebuje še: 1 x wellness 
masažo (50 min)*, 1 x pedi-
kuro (45 min)*, 1 x klasično 
masažo telesa (45 min)**, 1 x 
malo pedikuro (30 min)**, 2 x 
solarij (10 min)

* Za goste hotelov Wellness Park 
Laško in Hum, **za goste hotela 
Zdravilišče Laško.

NAPOVEDNIK

Sv. TRIJE KRALJI
Podaljšane novoletne 
počitnice
3. januar − 9. januar 2011

THERMANINI PAKETI

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško, Zdravilišče Laško ali 
Hum)

•	 polpenzion (zajtrk in večerja)
•	 31.12. gala silvestrska večerja 

z živo glasbo v restavraciji 
izbranega hotela ali v Savna 
Centru Wellness Parka Laško 
oziroma Zdravilišča Laško

•	 gratis darilni bon v vrednosti 10 
€ za koriščenje wellness storitev

•	 neomejeno kopanje in vstop v 
savna center v hotelu Wellness 
Park Laško in Zdravilišče Laško

•	 1 x dnevno vstop v fitnes
•	 program animacije, sprostitve in 

rekreacije

•	Dodatna	ponudba	animacije.	
•	15-odstotni	first	minute	za	
Thermaninih	50	(do	zapol-
nitve	50	sob).

•	Program	poiščite	na		
www.thermana.si.

•	Dodatne	ugodnosti	in	
posebne	ponudbe	za	člane	
Thermana	in	Vodomček	
cluba.

skok na kolo, spoznavanje kraja 
med nordijsko hojo. Oborožili 
vas bomo s potrebno opremo in 
s kopico idej. Za dolgčas zago-
tovo ne bo časa.

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvo-

bivanje v standardni dvo-
posteljni sobi (izbirate lahko 
med bivanjem v hotelih Well-
ness Park Laško, Zdravilišče 
Laško ali Hum) 

•	 vsak dan gratis najem kolesa 
ali izposojo nordijskih palic

•	 1 x kolesarski vodnik po 
Laškem in okolici ali 1 x 
pohodniški vodnik 

•	 1 x gratis darilni bon za 10,00 
€ za wellness ali zdravstvene 
storitve
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Programi za zdravje in 
dobro počutje

Zdravje je naše največje bo-
gastvo. Negujmo ga! Izberimo 
program, kjer lahko v prijetnem 
zdraviliškem okolju in v sožitju 
zdravilnih moči termalnih vrel-
cev ob strokovnem zdravstve-
nem mnenju storimo prav tisto, 
kar potrebuje naše telo, da lah-
ko obnovi svoje moči. Ob dveh 
pregledih pri specialistu fizikal-
ne in rehabilitacijske medicine 
vam program omogoča 20-od-
stotni popust na vse terapije po 
nasvetu zdravnika. 

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvo-

posteljni sobi v hotelu 
Zdravilišče Laško 

•	 2 x pregled pri specialistu 
fizikalne in rehabilitacijske 
medicine z mnenjem

•	 20 % popusta na terapije po 
nasvetu zdravnika

•	 neomejeno kopanje in 
savnanje 

•	 1 x dnevno vstop v fitnes po 
nasvetu zdravnika

•	 20 % popusta na nego

Ambulante in 
posvetovalnice v 
Zdravilišču Laško
V Zdravilišču Laško lahko za nasvete, kako 
odpraviti različne zdravstvene težave, ve-
dno povprašate v naslednjih ambulantah 
in posvetovalnicah:

Fiziatrična ambulanta: Svetovali vam bodo specialisti fizikalne medicine 
in rehabilitacije Zdravilišča Laško. Pregled je možen tudi z napotnico iz-
branega zdravnika.

Ortopedska posvetovalnica: Svetovali vam bodo specialisti ortopedi iz 
Ortopedske bolnišnice Valdoltra in specialist ortoped iz Bolnišnice Celje.

Ambulanta za akupunkturo: Svetovali vam bodo specialisti fizikalne me-
dicine in rehabilitacije Zdravilišča Laško.

Nevrokirurška posvetovalnica: Svetoval vam bo mag. Igor Tekavčič dr. 
med., spec. nevrokirurg iz Kliničnega centra Ljubljana.

Nevrološka posvetovalnica: Svetoval vam bo Marko Zupan, dr. med., 
spec. nevrolog iz Bolnišnice Celje.

Posvetovalnica za Žilno kirurgijo: Svetovala vam bo Brigita Švab, dr. 
med., spec. krg.

Revmatološka posvetovalnica: Svetoval vam bo Dean Sinožič, dr. med., 
specialist interne medicine iz Splošne bolnišnice Celje.

Kiropraktična ambulanta: Svetoval vam bo Veršinin Andrej, dr. med., or-
toped, nevrolog in specialist manualne medicine. 

Alergološka ambulanta: Svetovala vam bo Mettler Amalia dr. med, spe-
cialist pediater-alergolog.

Dermatovenerološka ambulanta: Svetoval vam bo Slobodan Vujasino-
vič, dr. med., spec. dermatovenerolog.

Posvetovalnica za apiterapijo: Svetoval vam bo Franc Grošelj, dr. med. 
spec. spl. med., apiterapevt, akupunkturolog.

Zdravljenje v zdravilišču, na ka-
terega ste napoteni na osnovi 
predloga osebnega ali zdravni-
ka specialista, prinaša bistveno 
izboljšanje zdravstvenega sta-
nja, povrnitev funkcionalnih in 
delovnih sposobnosti, prepre-
čitev napredovanja bolezni ali 
slabšanja zdravstvenega stanja, 
s tem pa tudi zmanjšanje po-
gostnosti zadržanosti od dela. 
Ob odlični zdravstveni oskrbi in 
zdravilni moči termalnih vrel-
cev je prijetno in bolj sproščeno 
zdraviliško okolje tisto, ki še do-
datno izboljša rezultate. 

Izbirate lahko med bivanjem v 
Wellness Parku Laško in Zdravi-
lišču Laško.

Program zdraviliške oskrbe je 
pravšnji za vse tiste, ki potre-
bujete daljšo zdraviliško oskrbo, 
pa naj bo ta na negovalnem 
oddelku ali v hotelskem delu. 
Pripravili smo program z mini-
malnim bivanjem 29 dni, ki gle-
de na dolžino prinaša posebne 
ugodnosti tako pri bivanju kot 
tudi vseh zdravstvenih stori-
tvah po nasvetu zdravnika.

Program vsebuje: 
•	 bivanje v dvoposteljni sobi 

na negovalnem oddelku ali 
v hotelskem delu v hotelu 
Zdravilišče Laško

•	 1 x dnevno kopanje v bazenu 
ali 1 x tedensko kopanje v 
Hubbardovi kadi (po nasvetu 
zdravnika)

•	 1 x pregled pri specialistu 
splošne medicine (ob spreje-
mu)

•	 10 % popust na nego ali 
na pomoč pri dnevnih ak-
tivnostih ter na zdravstvene 
ali wellness storitve

THERMANINI PAKETI

PROGRAM 
ZDRAVJA
Vrelci termalne vode, 
zdravilni postopki, tera-
pije in strokovno osebje 
zagotavljajo kakovostne 
zdrav stvene storitve

Terapije po 
nasvetu zdravnika
480 € za 8 dni (7 polpenzionov)

ZDRAVILIŠKO 
ZDRAVLJENJE
Za osebe z napotnico 
za ambulantno 
zdraviliško zdravljenje in 
za goste, spremljevalce 
koristnikov napotnice 
Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

Polni penzion, 
terapije na napotnico
Od 59 € na dan pri najmanj 8 
dni (7 polnih penzionov)

ZDRAVILIŠKA 
OSKRBA
Pomoč in zdravstvena  
nega osebja v  
prijetnem zdraviliškem 
okolju 

24-urna zdravstvena 
nega, daljše bivanje po 
ugodni ceni 
Za 55 € na dan pri bivanju 
najmanj 29 dni (28 polnih 
penzionov)

Informacije in rezervacije so na voljo na telefonu 03 734 57 00. 
Več na www.thermana.si/medicina/ambulante-posvetovalnice.
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Pravijo, da je za dobrega 
hotelirja pomembno, da 
»zraste s hotelsko hišo«. 
Kakšna je bila tvoja pot?
Začela sem kot študentka za re-
cepcijskim pultom Zdravilišča La-
ško, si kmalu nato želela v prodajo, 
s sodelavci orala ledino na tujih tr-
gih, se preizkusila v oglaševanju in 
trženju, vse do sedaj, ko se soočam 
z nalogami vodenja hotela Well-
ness Park Laško. Sama kar nekako 
ne morem verjeti, da je od takrat 
preteklo že 20 let, še posebej pa 
me s ponosom navdaja, ko vidim, 
kako se je Zdravilišče Laško v teh 
letih na temeljih svoje zdraviliške 
tradicije razvilo v sodobnega po-
nudnika zdraviliške in wellness 
ponudbe z visoko kakovostjo bi-
vanja in jasno oblikovano kulturo 
zdravega načina življenja. 

Družbo sem spoznavala v raz-
ličnih fazah razvoja in rečem lah-
ko, da resnično čutim njen utrip. 
Pridobivala sem različna znanja, 
tako v praksi kot tudi z izobraže-
vanjem. Pri dosedanjem delu mi 
pretekle izkušnje še kako koris  tijo. 
Morda tudi moje korenine, saj sem 

se že kot mala deklica rada podila 
med gosti naše vaške gostilne in se 
mimogrede učila gostinskih ume-
telnosti od svojih staršev.

Kaj ti pomeni tvoje delo?
Domači velikokrat rečejo, da živim 
za svoje delo. A ker vem, kako po-
membno je, da imaš od kod črpati 
svojo energijo, bo ravno prav, če 
rečem, da so moje življenje moja 
družina in delo v družbi Thermana. 
Thermano sem vzljubila, ker je delo 
dinamično in ves čas povezano z 
ljudmi. Če sem kdaj v prednosti 
pred drugimi, je to verjetno zato, 
ker mi je delo z ljudmi resnično v 
veselje. V največji užitek mi je, ka-
dar prepoznam odlike sodelavcev 
in ljudi, ki so okoli mene, ter jim 
jih pomagam izraziti. Ob tem 
koristi in zadovoljstvo obču-
tijo tako uslužbenec, gost 
kot tudi podjetje.

Kakšen je tvoj dan? 
Moj delovnik je vedno zelo 
pester. Hotel je živ organi-
zem in naše poslanstvo je skr-
beti ne zgolj za dobro počutje, 
temveč tudi za prijetna doživetja 
naših gostov. Lahko bi rekla, da je 
hotelirstvo način življenja, saj je 
delovnik popolnoma odvisen od 

gostov in dogodkov v hotelu, pa 
tudi sobot, nedelj in praznikov 
ne poznamo. 

Zavedam se teže odgo-
vornosti, ki jo ima vodja ho-
tela za res dobro počutje go-

stov, a tudi pomena odkritih in 
močnih odnosov med zaposle-

nimi. Posvečam se prepoznavanju 
potreb gostov na eni strani ter 

povezovanju za čim bolj 
usklajeno delo vseh nas, ki 
skrbimo za dobro počutje na-
ših gostov na drugi strani. Vse 
prevečkrat s svojim delom nisem 
zadovoljna, saj je vedno še toliko 
za postoriti ... Novih idej je veliko, 
a za spremembe sta potrebna po-
trpljenje in čas, vse prevečkrat pa 
tudi finančna sredstva. Po žilah se 
mi pretaka kri tržnika in rada de-
lam s tistimi, ki se jim zasvetijo oči 
ob novih izzivih in drznih idejah, ki 
so usmerjeni v to, da še izboljšamo 
in poglobimo izkušnjo gosta v naši 
hiši.

Kaj po tvojem mnenju v 
današnji raznoliki in ob-
sežni turistični ponudbi 
resnično šteje?
Večkrat mi zastavijo vprašanje: 
»Kaj je prednost našega hotela 
pred konkurenčnimi?« V poplavi 
odličnih in uspešnih ponudnikov 
termalnih užitkov je prav težko 
izluščiti tisto, po čemer se razli-

kujemo. Vsekakor 
sta na prvem 
mestu raznolika 
in hkrati zao-
krožena ponud-
ba kakovostnih 
storitev in osebje, 
ki zna prepoznati 
želje gostov. Kljub 

temu, da od doma 
odhajamo na dopust 

po nova doživetja, si vsi 
želimo s seboj odnesti tudi 
del domačega zavetja. V 
Thermani si prizadevamo 
za osebni pristop do vsa-
kega posameznika in upam 

si trditi, da se prav zato k 
nam nekateri gostje vračajo 

tudi večkrat v letu. Postali so 
naši zvesti obiskovalci in vse več 
jih zvestobo potrdi z včlanitvijo v 
naš klub zvestobe Thermana club. 
V današnjem tekmovalnem svetu 
močno verjamem, da je uspeh v 
največji meri odvisen od moči vezi, 
ki jih razviješ s svojimi gosti.

Skrb za dobro počutje je vse-
kakor v naših rokah. Del dobrega 
počutja predstavljajo prisrčen 
sprejem, prijazno in strokovno 
odlično podkovano osebje, prijetna 
atmosfera, kakovost in raznolikost 
ponudbe, kulinarične mojstrovine 

in veli-
ko, veliko 

drobnih malen-
kosti, s katerimi stopimo naspro-
ti željam gostov − ki jih moramo 
pred tem še prepoznati. Pogosto 
se vprašam: »Kako ugoditi tako ra-
znolikim ali pa še tako zahtevnim 
gostom?« Takrat se skušam vživeti 
v vlogo gosta in rešitev je kaj kma-
lu na dlani.

Kako ob Thermani uspeš 
skrbeti zase in se posve-
čati družini?
Krajša potovanja z družino mi ve-
dno znova dajo priložnost, da se 
uspešno odklopim, naberem novih 
moči, tudi novih idej … Z energijo 
pa me napolnjujejo obiski kultur-
nih dogodkov, razstave v galerijah 
in muzejih, plavanje ali zgolj spre-
hod, s katerega se ponavadi vrnem 
z novim cvetličnim aranžmajem.

»Uspeh je v največji 
meri odvisen od moči 
vezi, ki jih razviješ s 
svojimi gosti«

Ko Metko poznaš že skoraj desetletje in pol in se lotiš »uradnega« intervjuja 
z njo, ugotoviš, da bo težko … A zgolj in samo zato, ker dobiš občutek, da z 
zapisanimi besedami nikakor ne boš mogel prikazati njenega veselja delati z 
ljudmi in za ljudi ter da ne boš uspel na papir ujeti tiste topline, energije in 
prav posebne iskrivosti, ki ves čas veje iz njenih oči in nasmeha. Z Metko smo 
se pogovarjali ob zaključku gradnje in s tem zaokrožitvi ponudbe Wellness Parka 
Laško, kjer kot vodja hotela povezuje številno ekipo in skrbi, da je v hiši vse nared 
za sprejem in še posebej za celostno dobro počutje gostov.

Pogovarjala se je: Miša Novak

Klepet z Metko Krivec, vodjo hotela Wellness Park Laško

ZGODBE LJUDI IZ THERMANE

Pogosto se vprašam, 
kako ugoditi ta   ko raz-
no    likim ali pa še ta         ko 

zahtevnim gostom. Takrat se 
skušam vživeti v vlogo gosta  
in rešitev je kaj kmalu na 

dlani.

Če sem kdaj v pred-
nosti pred drugimi, 
je to verjetno zato, 

ker mi je delo z ljudmi 
resnično v veselje.
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Med, simbol 
zdravja in 
dobrega počutja

Tudi v Sloveniji imata čebelarstvo in pridelava medu bogato zgodovi-
no in tradicijo. Le redki narodi imajo v svoji sredi toliko čebelarjev kot 
Slovenci. Na tisoč prebivalcev imamo kar štiri čebelarje − ljudi, ki imajo 

spoštljiv odnos do narave, zdravega življenja in negovanja naravnega okolja ter se 
posvečajo skrivnostnemu življenju čebel in pridelavi medu in medenih izdelkov. Slovenci 
smo edini narod v Evropski uniji, ki smo avtohtono čebelo, kranjsko sivko, zaščitili. Veljamo za narod, ki je čustveno 
vezan na čebele, in za narod, ki se lahko ponaša z več svetovno znanimi imeni s področja čebelarstva.

Thermanina medena zgodba 
V Thermani Laško, kjer svojo ponudbo gradimo na tradiciji in znanju, si prizadevamo postati eden od najpomemb-
nejših slovenskih centrov zdravja in dobrega počutja s kakovostno ponudbo vseh storitev. Našo ponudbo klasične 
medicine nenehno dopolnjujemo s storitvami na področju dobrega počutja, za katere iščemo osnovo v slovenski 
tradiciji in kulturni dediščini. Čebelarska dediščina, združena s sodobno ponudbo slovenskih čebelarjev, je bila 
iztočnica za oblikovanje novega turističnega produkta v Thermani – medenih zgodb. 

Namenjene so ljudem, ki skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje, hkrati pa tudi spoštujejo naravno in kul-
turno dediščino, se radi razvajajo in pri negi telesa prisegajo na naravne izdelke, brez dodanih konzervansov in 
umetnih snovi. S svojo ponudbo tudi osveščamo in izobražujemo ljudi o pomenu zdravega načina življenja in 
življenjskega optimizma.

Za začetek se podajmo na Medeno pot
Medeno zgodbo začnemo spoznavati z ogledom razstave čebelarske dediščine, ki sega v leto 1902, ko se je v 
Laškem in okolici začelo organizirano čebelarstvo. Razstava prikazuje razvoj čebelarstva skozi zgodovino in pri-
dobivanje produktov čebeljega panja nekoč in danes. Prikazani so stari čebelarski pripomočki in fotografije, ki jih 
spremljajo opisi o pridelavi medu. 

Pot nadaljujemo z ogledom vrta medonosnih rastlin v Zdraviliškem parku in spoznavanjem življenja čebele 
kranjske sivke skozi tematsko raznovrstne opise v slogu interpretacije narave. Na vrtu je predstavljenih več vrst 
medonosnih rastlin, ki s svojimi sladkimi izločki hranijo čebele in omogočajo njihov razvoj. Predstavitev rastlin ter 
zgodbo o medu in življenju čebel obiskovalci lahko spoznajo iz pripovedi vodnika ali jo preberejo na informativnih 
tablah. Zgodba je predstavljena tudi v Braillovi pisavi. 

Skok do okoliških čebelarjev
Za vse, ki bi medeno zgodbo želeli spoznati še podrobneje, smo se povezali z okoliškimi čebelarji z dolgoletno 
tradicijo, kjer si lahko obiskovalci ogledajo čebelnjak, različne vrste panjev in moderne točilnice medu ter spoznajo 
čebelarsko dediščino, delo čebelarja, produkte čebeljega panja ter kako nastajajo medeno pecivo in okraski iz čebe-
ljega voska. Iz prikaza dela s čebelami spoznamo, kaj se od njih lahko naučimo, ter se poučimo, kako uporabljamo 
med in druge medene dobrote za ohranjanje zdravja. 

Poleg tega pa tudi v Zdravilišču Laško v okviru medenih zgodb pripravljamo redna strokovna predavanja na 
temo čebel, medu in apiterapije, kot so S čebelo do medu, Apiterapija in Z medom do zdravja.

Sproščujoča poglavja medenih zgodb − medeno razvajanje 
V Thermani Laško pa smo naredili še korak dlje in na naravni osnovi zdravilnih in blagodejnih učinkov medu razvili 
programe, ki smo jih poimenovali »Medeno razvajanje«. Izbirate lahko med negami obraza in telesa, pri katerih 
uporabljamo kozmetične proizvode na osnovi medu, ter med medenimi masažami, medenimi ovoji, medenimi 
kopelmi in savnanjem z medom – preberite več o posameznih tretmajih in izberite medeno razvajanje po svojem 
okusu.

Med – tekoče zlato velja za simbol zdravja in dobrega po-
čutja. Med je imel posebno veljavo in poseben pomen pri 
vseh civilizacijah. Uporabljali so ga že mnogo pred našim 
štetjem in vedno so mu pripisovali zdravilno delovanje na 
človeški organizem.

Cvetka Jurak, vodja Zdravilišča Laško

Nova, medena zgodba v ponudbi Thermane

Medena razvajanja – ste za 
nekaj novega in blagodejnega?

Masaža z medom 
Masaža z medom je starodavna metoda, ki jo izvajamo po vratnem, prsnem 
in ledvenem delu hrbta. Od drugih masaž se razlikuje po načinu izvajanja 
masažnih gibov. Pri masažah z oljem ali kremo dlani gladko drsijo po ma-
siranem delu telesa, med pa med masažo postane lepljiv – tako masažo 
izvajamo z gnetenjem in rahlimi udarci po masiranem mestu. Med deluje 
najprej kot piling kože. Kožo očisti odmrlih celic in jo pripravi na vsrkavanje 
zdravilnih učinkovin medu oziroma na izločanje strupenih snovi iz telesa. 
Masažni gibi pospešijo cirkulacijo, ogrejejo telo, nasičenost medu pa deluje 
razstrupljajoče za telo. Med masažo se skozi kožo v med izločijo različni to-
ksini, nakopičeni v telesu. Zaradi te lastnosti lahko medeno masažo upora-
bljamo tudi kot pomoč pri odpravi celulita. Masaža z medom očisti kožo, jo 
gladi, naredi mehko in sijočo, ogreje in sprosti mišice, okrepi imunski sistem 
in deluje na razstrupljanje telesa. 

Medeni ovoji 
Medeni ovoji, imenujemo jih tudi ovoji v tekočem zlatu, so nadaljevanje 
masaže z medom, lahko pa jih uporabljamo tudi samostojno. Telo namaže-
mo s tekočim medom, ovijemo v folijo in pokrijemo z grelno blazino. Sledi 
20 minut počitka. Medeni ovoji v kombinaciji z medeno masažo delujejo 
pomirjujoče, sproščujoče, izboljšajo počutje in spodbujajo življenjsko ener-
gijo. Namenjeni so ljudem s slabo prekrvavljeno, občutljivo in suho kožo, saj 
med aktivno spodbuja obnavljanje celic, počitek v medenem ovoju pa hrani, 
mehča in vlaži kožo, ki postane mehka in svilnata. 

Medene kopeli
Najprej začnemo z rahlo masažo celega telesa − z rahlo kristalizirajočim 
medom, obogatenim z naravnim olivnim oljem in žlico soli. Po masaži nada-
ljujemo s sprostilno kopeljo v termalni vodi, ki smo ji dodali med, skodelico 
mleka in nekaj kapljic jasmina. Poleg kopeli ponudimo kozarec medene peni-
ne in prižgemo sveče iz naravnega voska. Medene kopeli za pare še posebej 
nadgradimo z romantično večerjo z medenim menijem. 

Med v savni
V savni smo uvedli savnanje z medenimi oblogami. Prijetna toplota in rahla 
vlažnost okrepita blagodejno delovanje medenih oblog na kožo telesa. Go-
stje si med nanesejo na telo in obraz, ga vtrejo v kožo in počivajo v savni. Po 
končanem savnanju med sperejo s telesa in koža postane mehka, voljna in 
sijoča. Za nadomestilo izgubljene tekočine jim postrežemo napitek termalne 
vode in medu.

MEDENA PONUDBA

dobrega počutja

udi v Sloveniji imata čebelarstvo in pridelava medu bogato zgodovi-
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Slovenci. Na tisoč prebivalcev imamo kar štiri čebelarje − ljudi, ki imajo 

spoštljiv odnos do narave, zdravega življenja in negovanja naravnega okolja ter se 
posvečajo skrivnostnemu življenju čebel in pridelavi medu in medenih izdelkov. Slovenci 
smo edini narod v Evropski uniji, ki smo avtohtono čebelo, kranjsko sivko, zaščitili. Veljamo za narod, ki je čustveno 
vezan na čebele, in za narod, ki se lahko ponaša z več svetovno znanimi imeni s področja čebelarstva.

Med – tekoče zlato velja za simbol zdravja in dobrega po-
čutja. Med je imel posebno veljavo in poseben pomen pri 
vseh civilizacijah. Uporabljali so ga že mnogo pred našim 
štetjem in vedno so mu pripisovali zdravilno delovanje na 

Medena razvajanja – ste za 
nekaj novega in blagodejnega?

Masaža z medom 
Masaža z medom je starodavna metoda, ki jo izvajamo po vratnem, prsnem 
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Pri razvoju medenih tretmajev sodelujemo s kozmetiko Afrodita, kjer se 
zavedajo, da v lepotni negi med že od nekdaj pomeni vir razkošnega raz-
vajanja, blaginje in ugodja. 

Medeni začetki uporabe segajo kar 2500 let nazaj, ko je med služil za 
hrano in pijačo ter pozneje zaradi ugodnega učinka na koži pridobil tudi 
velik ugled med zdravilci. V kozmetični negi pa je med izredno cenjen za-
radi svojih vlažilnih sposobnosti in glajenja kože, saj zavira nastanek gub 
in ima naravni anti-age učinek. Med je ravno tako odličen antioksidant, ki 
se bori proti nastajanju prostih radikalov in spodbuja krepitev imunskega 
sistema. Po njegovi uporabi je koža nahranjena, vlažna, mehka kot svila in 
na ta način pripravljena na učinkovitejši boj proti vsem zunanjim dejavni-
kom. Med ne masti kože in je ne draži. Njegova vsebnost prebudi čutila in 
daje skupaj z vonjem vanilije izrazito prijeten občutek. 

V Kozmetiki Afrodita so s temi spoznanji v svojih laboratorijih zasno-
vali novo naravno mlečno-medeno negovalno linijo Mleko & Med (Milk & 
Honey), pri kateri so v prijetno dišečo sinergijo povezali žlahtne in unika-
tne plodove narave: izvleček matičnega mlečka, karitejevo maslo, kokoso-
vo mleko in kokosovo olje. Sestavili so razkošno wellness linijo, ki razvaja 
vsa čutila ter poživi telo in duha, v Thermani pa smo te izdelke oplemenitili 
s svojo 155-letno zdraviliško tradicijo in znanjem ter razvili edinstvene 
medene tretmaje.

Z apiterapijo do zdravja
Medeno zgodbo smo nadgradili s posvetovalnico za apiterapijo, kjer api-
terapevt svetuje o preventivni uporabi čebeljih produktov in o lajšanju 
različnih obolenj. 

Apiterapija je veja alternativne medicine, ki med ljudmi dobiva vse 
večjo veljavo. Med in medene izdelke uporablja za zdravljenje alergij, di-
halnih poti, obolenja prebavil, kožnih obolenj, slabokrvnosti, odprtih ran, 
opeklin. Med ima protimikrobni učinek, pomirja, prežene stres, utrujenost 
in razdražljivost. Vsebuje veliko mineralov, vitaminov, antioksidantov in je 
energijsko bogat, zato ga pogosto uporabljamo kot prehransko dopolnilo. 

Poleg medu se v apiterapiji uporabljajo še cvetni prah, matični mleček, 
propolis, čebelji vosek, čebelji strup in mikroklima čebelnjaka. Mikroklima 
čebelnjaka deluje zelo ugodno na človekovo psihofizično počutje. Znano 
je zdravljenje dihalnih obolenj z vdihavanjem čebeljega aerosola iz panjev 
čebel. Bolnik preko posebne naprave vdihava zrak iz panja. Pomirjujoče 
delujeta tudi počivanje in vdihavanje zraka v prostoru čebelnjaka. 

Za zdravljenje s čebeljim aerosolom bomo v Zdraviliškem parku, ob 
vrtu medonosnih rastlin, postavili čebelnjak s prostorom za počivanje in 
sproščanje v klimi čebelnjaka, ki ugodno vpliva na obolenja dihal, krepi 
odpornost organizma in izboljšuje splošno počutje, pomirjujoče pa deluje 
tudi opazovanje čebel pri nabiranju medu, vzletanju in vračanju v čebelje 
panje. 

Za piko na i medena kulinarična 
razvajanja 
Za ljudi, ki uživajo ob lepo pogrnjeni mizi, ob dobri hrani in pijači, hkrati pa 
cenijo darove narave, smo pripravili medena doživetja z bogato kulinarič-
no ponudbo. Vključujejo dobrodošlico z medico ali medeno penino, drobne 
prigrizke ali kar jedilnik na osnovi medu, medtem ko je medeni zajtrk z 
različnimi vrstami medu že v redni hotelski ponudbi. 

V kuharskih delavnicah se gosti lahko seznanijo s pripravljanjem jedi, 
ki vsebujejo med – pri tem seveda aktivno sodelujejo, ob tem pa za naše 
goste pripravljamo tudi knjižico medenih receptov. 

In za domov še 
medeni spominki 

Za prijetne spomine na doživeto 
medeno zgodbo v Thermani smo 
pripravili pestro paleto medenih 
spominkov okoliških čebelar-
jev, ki temeljijo na lectarstvu, 
svečarstvu in medičarstvu. Med 

spominki so tudi različni, lično 
pakirani in ekološko pridelani čaji 

ter suho sadje. Seveda ne gre brez 
pijač, kot so medica, medeni liker in 

medeno žganje.

Dnevni in večdnevni medeni programi 
– kateri bo vaš?
Medeni dan 
Če želite spoznati, doživeti in hkrati okusiti celotno medeno zgodbo v Thermani, bo 
medeni dan za začetek ravno pravšnji. Začne se lahko z ogledom čebelarske raz-
stave, nadaljuje z razlago o življenju čebel in o zdravilnosti medu ob gredi me-
donosnih rastlin, obiskom pri okoliških čebelarjih, ki z velikim veseljem odprejo 
vrata čebelnjakov, po vrnitvi v hotel sledi dobrodošlica z medico in medenimi 
prigrizki, dan pa zaokrožimo s sproščanjem in razvajanjem ob wellness stori-
tvah z medom.

Medeni vikend
Medeni vikend predstavlja odlično tematsko obarvano preživljanje konca tedna. 
Odlična izbira za vse, ki želite preživeti sproščujoč konec tedna, ob tem pa svojo 
energijo in ravnovesje črpati iz narave. Poleg nastanitve vključuje medeno zgodbo 
z ogledom vseh medenih doživetij in zanimivosti, okušanjem medene kulinarike in 
medenega razvajanja v termalnih kopališčih in wellness centrih Thermane. 

Medeni teden 
Medeni teden je zagotovo izraz, ki ga dobro poznamo prav vsi … namenjen je torej mladoporočencem. V okviru programa 
poskrbimo za priprave na poroko, izvedemo poročni obred in slavje, posebno skrb pa posvetimo razvajanju neveste, ženina in 
svatov. Zaročenca prispeta v hotel že dan ali dva pred poroko – tako da lahko vse skrbi v zvezi s poroko odložita na stran in 
se resnično sprostita ob medenem razvajanju. Poleg medenih kopeli, masaž in savnanja jima ponudimo tudi pripravo na po-
roko: ličenje, frizerja, izdelavo šopka, poskrbimo za pripravo prostora za izvedbo poročnega obreda z medeno penino, izvedbo 
poročnega slavja, po poroki pa mladoporočenca in njuni svatje v hotelu ob bogati wellness ponudbi uživajo še dan ali dva. 
Sproščujoče in umirjeno. Pojem pravega medenega tedna.

Medeni naravoslovni dan 
V programu je zajeta celotna medena ponudba, ki je namenjena vrtcem, šolam in raznim društvom, s poudarkom na delavni-
cah. Program prilagodimo starosti oziroma interesom posamezne skupine, prav tako ogled čebelarske razstave ter razlago o 
medonosnih rastlinah, življenju čebel, pridelavi medu in medenih izdelkov. V okviru delavnice ali obiska pri čebelarju udeležen-
cem omogočimo opazovati življenje čebel v opazovalnem panju in aktivno sodelovati pri izdelavi medenega peciva ali okraskov 
iz voska. Za pogostitev – malico pripravimo manjši medeni prigrizek ali celotni meni na osnovi medu. Po strokovnem delu sledi 
kopanje v bazenih Thermane. 

Medeno rajanje
Medeno rajanje je prireditev za čebelarje s strokovnim in zabavnim delom, predstavitvijo medu in medenih izdelkov, degu-
stacijo in izborom medene kraljice. Ponudba je namenjena lokalnim čebelarskim društvom ali srečanju slovenskih čebelarjev. 
Medena kraljica bo imela nalogo promocije medu in medenih izdelkov ter zdravega načina življenja.

Za ohranjanje mladostnega in 
lepega videza ju je že pred več 
tisočletji, v času faraonov, 
častila in uporabljala mo-
gočna egipčanska vladarica 
Kleopatra, ki je s svojo lepoto 
očarala največje bojevnike ti-
stega časa. Tudi srednjeveška 
aristokracija, predvsem pa an-
gleško in francosko plemstvo, je 
poznala in za nego redno uporablja-
la bogate mlečne kopeli, ki so ustvarjale 
občutek prestiža in obljubljale neusahljiv vir mlado-
stnega videza. 

Kombinacija mleka in medu je skozi stoletja 
ustvarila pojem blaginje in dobrega počutja, zato še 
danes za izražanje preobilja radi rečemo, »da se cedi-
ta med in mleko«. 

Kot pravijo v Kozmetiki Afrodita, s katero Ther-
mana sodeluje pri medenih tretmajih in programih: 
»Ker je preobilje vsega dobrega dobrodošlo tudi v 
svetu lepote, ni naključje, da smo zasnovali naravno 
mlečno-medeno negovalno linijo Mleko & Med.« Iz-
birate lahko med štirimi novimi izdelki za blagodejne 
mlečno-medene rituale: PEELING S SLADKORJEM 
(intenzivno čiščenje kože), HRANLJIVA MASKA (obraz 
in telo), MASLO ZA TELO (vlaženje in vitalizacija) in 
MLEČNA KOPEL (hranjenje kože in sproščanje).

V lepotilni negi mleko in med že od nekdaj pomenita vir 
razkošnega razvajanja, blaginje in ugodja

MEDENA PONUDBA
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Po možganski 
kapi 

Dvajset dni po preboleli kapi k nam pridejo 
iz bolnišnice tisti pacienti, ki jih nepo-
sredno napotijo zdravniki specialisti 

za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, 
poleg tega pa nas večje število članov 
društva bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo obišče vsako leto zaradi 
izvajanja obnovitvene rehabilitacije. 
Mnogi pridejo sami z željo, da iz-
boljšajo svoje gibalne sposobnosti 
in postanejo samostojnejši in ne-
odvisni v vsakodnevnem življenju. 

Visoko usposobljeno zdra-
vstveno osebje, termalna voda, 
postopki fizikalne in delovne te-
rapije pomagajo blažiti in zdraviti 
posledice okvar in prizadetosti, ki 
so posledica možganske kapi. Naj-
pomembnejši pri programu rehabi-
litacije sta ponovno učenje aktivnosti 
in pridobivanje izkušenj, ki bodo koristile 
našim gostom v nadaljnjem življenju. 

Pri nevrološki obravnavi bolnikov so po-
membne nekatere specialne tehnike manualne 
terapije, kot je Bobath obravnava pacienta po pre-
boleli možganski kapi – ki jo tokrat na naslednji strani 
tudi podrobneje predstavljamo. 

Danes je Justi Pirnovar izjemno aktivna članica Kluba Cranio vaskularnih bolnikov (CVB) celjske regije, ki je enota 
Združenja bolnikov CVB Slovenije. Na podlagi programa obnovitvene rehabilitacije, ki jo izvajamo za bolnike po 
preživeli možganski kapi v Thermani − Zdravilišču Laško, se člani Kluba CVB celjske regije enkrat na mesec do-

bivajo v naših prostorih in izvajajo rehabilitacijski program krepitve zdravja – aktivnosti 
rehabilitacijske medicine v telovadnici in bazenu za ohranjanje gibljivosti, moči, 

sprostitve, zdravstveno-vzgojne delavnice in predavanja ter prijetna 
druženja in izmenjave izkušenj. 

Vse našteto tvori kurikulum pomoči za lažje vzdrževanje opti-
malnega zdravja in obnavljanje kakovosti vsakdanjega življe-

nja. Na takšen način bolnik po možganski kapi lahko v 
domačem okolju vzdržuje najvišjo raven neodvisnosti 

in prepreči ponoven nastanek oziroma poslabšanje 
bolezni. S tesnim sodelovanjem z dolgoletno pred-

sednico in koordinatorico Združenja CVB Sloveni-
je dr. Ružico Ačimovič Janežič strokovno sodelo-
vanje rojeva izjemne rezultate.
 
Gospa Justi, najino poznanstvo sega že 
vrsto let nazaj. Poznam vas kot osebo, ki 
ima prefinjen čut za motiviranje ljudi, 
ki povezuje člane kluba, organizira ak-
tivnosti in nenehno razmišlja o novih 
načrtih … Kakšni so bili vaši začetki v 
Klubu CVB?
V Klub CVB me je povabil predsednik kluba Le-

opold Perc leta 2000. To je bilo leto ustanovitve 
kluba in letos smo praznovali okroglo, deseto 

obletnico.
V Zdravilišču Laško ste člani kluba redni te-

denski in mesečni gostje, člani vseh slovenskih 
klubov pa prihajate tudi na letno obnovitveno 

rehabilitacijo. Kje vi kot oseba, ki je preživela 
možgansko kap, vidite največ prednosti tovrstnih 

programov?
Klub je prostor sebi enakih. Lahko se pogovarjamo o občutkih, ki so 

nam tako zelo znani – o upočasnjenosti misli in telesa, težavah govora, 
okornosti rok in nog in podobno. Prav tako pa te »spravi na noge«. Ko se udeležiš 

srečanja, te ta »potegne«. Po vodenih strokovnih vajah in obnavljanju znanja o obvladovanju 
bolezni se namreč odlično počutim. Klub CVB Celje pa je bil tudi pobudnik srečanj klub klubu s kulturno in spro-
stitveno vsebino, ki pomenijo letno srečanje kluba z nekim drugim prijateljskim klubom. Tudi spodbujanje ročnih 
spretnosti, kot so modeliranje, pletenje, vrtnarjenje in slikanje, je v našem klubu zelo živa stvar. Spodbuja aktivnost 
in komunikacijo. 

S kakšno »sliko« se je pojavila možganska kap v vašem življenju takrat, leta 1993? 
Začelo se je z glavoboli, povezanimi s psihičnim in fizičnim stresom v službi. Nekega jutra, ko sem se odpravila v 
službo, sem se, niti sama ne vem kako, znašla v živi meji ob robu poti z občutkom otrplih rok in nog in bistveno 
upočasnjenih gibov. Bila sem popolnoma nemočna. Po enem tednu sta mi začeli dreveneti roka in noga po desni 
strani. Zdravniki skoraj niso verjeli, da me je prizadela možganska kap, saj sem bila relativno mlada, od rizičnih 
dejavnikov, ki privedejo do možganske kapi, pa so bili pri meni prisotni samo kronični stres, utrujenost in nepre-
spanost, ki so trajali daljše obdobje. Čez čas sem šla zopet v službo za štiri ure, zdržala pa sem aktivno samo dve 
uri. S svojo vnukinjo, ki je bila takrat majhna, in ob podpori in pomoči moža sem se spet učila preprostih iger, 
branja, peke peciva iz otroških knjig, kuhanja …

Kako pa sedaj, ko ste doma, skrbite za svoje zdravje, poleg vseh aktivnosti, ki jih imate s Klubom 
CVB?
Sedaj bolj zdravo živim, predvsem mirnejše. Ker ni stresa, je boljše. Vsem sporočam – zaupajte sami vase, opazujte 
sebe, svoje počutje in odzivanje. Pravočasno se pogovorite in iščite boljše, zdrave rešitve iz obremenilnih službenih 
in osebnih situacij.

V Sloveniji možganska kap prizadene približno štiri tisoč ljudi 
letno. Je dolgotrajna bolezen, zato je tudi rehabilitacija dolgo-
trajna, vanjo pa so ponavadi s prizadetim bolnikom vključeni 
zdravniki, fizioterapevti, medicinske sestre, delovni terapevti, 
terapevti za govor, psihologi, socialni delavci, tehnični stro-
kovnjaki in drugi. V Zdravilišču Laško se že vrsto let ukvarja-
mo z rehabilitacijo pacientov po možganski kapi in pri 
tem dosegamo zelo dobre rezultate. 

Možganska bolezen je nekaj skrivnostnega, mističnega, težko razumljivega, tako za samo ose-
bo, ki jo prizadene, kot tudi za njene bližnje. Dotakne se in močno poseže v sam »upravljavni 
del« telesa in duše − naše možgane. Justi Pirnovar je možgansko kap doživela dvakrat. Prvo 
leta 1993, ko je bila stara 46 let, drugo čez tri leta.

Silvester Krelj, dr. med., specialist fizikalne medicine in rehabilitacije

Pogovarjala se je: Jacinta Doberšek Mlakar

Možganska kap
Možganska kap je nenadno prenehanje delovanja dela možganov 
zaradi prekinjenega dotoka krvi, ki je najpogosteje posledica zama-
šenega ali počenega ožilja v osrednjem živčevju. Posledice kapi so 
odvisne od mesta okvare v možganih in lahko prizadenejo bolnikovo 
zmožnost za samostojno gibanje, govorjenje, požiranje in sporazu-
mevanje. Včasih so posledice blažje in komaj opazne. Okvara v mož-
ganovini je trajna, vendar ima osrednji živčni sistem zmožnost prila-
gajanja, tako da drugi centri prevzamejo del funkcij, ki so jih opravljali 
sedaj prizadeti deli možganov. Med dejavnike tveganja za možgansko 
kap sodijo visok krvni tlak, sladkorna bolezen in povišana raven ho-
lesterola v krvi, poleg tega so bolj ogroženi tudi bolniki z aritmijami 
(atrijska fibrilacija).

»Iščite boljše, zdrave rešitve 
iz obremenilnih situacij«

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

Za dodatne informacije v zvezi z rehabilitacijo in obnovitve-
no rehabilitacijo po možganski kapi lahko pokličete recepcijo 
Zdravilišča Laško (03 423 21 00).
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Najpogostejše indikacije za Bobath koncept so možganska kap (krva-
vitev ali ishemija v centralnem živčnem sistemu), poškodbe glave, 

tumorji v glavi, bolezni osrednjega živčevja, cerebralna parali-
za, vnetja centralnega živčnega sistema. 

Koncept, ki se ves čas razvija
Koncept se je začel razvijati v začetku petdesetih let 
20. stoletja. Njegova utemeljitelja sta fizioterapevtka 
Berta Bobath in njen mož Karel Bobath, zdravnik, ki 
sta koncept razvijala in prilagajala potrebam svojih 
pacientov ter ga nadgrajevala z izkušnjami, ki sta jih 
pridobila s klinično prakso. 

Prav zato, ker se koncept od svojega nastanka da-
lje ves čas razvija, sledi najnovejšim nevrofiziološkim 

in biomehanskim teorijam ter v svoj način razmišljanja 
vključuje široko paleto različnih tehnik obravnave bolnika, 

ga imenujejo tudi »živeči« koncept.

Za kakovostnejše življenje
Namen terapije je ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja vsakodnevnih dnevnih aktivnosti v različnih okoliščinah 
(obračanje v postelji, sprememba ležečega v sedeči položaj, vstajanje, hoja, oblačenje, slačenje, obuvanje, prehra-
njevanje, skrb za osebno higieno …) s poudarkom na največji možni kakovosti in kontroli gibanja med izvajanjem 
funkcije. Cilj terapije je optimizirati funkcijo s pomočjo izboljšanja kontrole pokončne drže telesa in selektivnega 
gibanja. 

S pomočjo tega koncepta učimo posameznike funkcioniranja v normalnem življenjskem okolju, kjer so prisotni 
tudi drugi moteči dejavniki, ki onemogočajo ali poslabšujejo motorično komponento izvajanja funkcije. Koncept 
sloni na pozitivnem pristopu do bolnika in prenosu terapije v vsakodnevno življenje – ne gre zgolj za občasno 
terapijo, gre za koncept, kar pomeni, da je to način življenja, 24-urna obravnava bolnika, v katero vključimo tudi 
njegovo okolje, svojce in druge. 

S pomočjo tega koncepta smo v Zdravilišču Laško že marsikomu dvignili kakovost življenja in mu s tem po-
vrnili upanje. 

Uporaba številnih tehnik
Pri Bobath konceptu uporabljamo številne tehnike, ki jih delimo v 
dve skupini. V prvi skupini so tehnike, kjer terapevt uporablja 
svoje roke na bolniku (tako imenovane »hands on« tehnike, 
ko si prizadevamo predvsem za kakovost gibanja), v drugi 
skupini pa uporabljamo številne tehnike, kjer ne upora-
bljamo rok (tako imenovane »hands off« tehnike, pri 
katerih uporabljamo številne facilitacijske tehnike, s 
katerimi skušamo doseči čim večjo bolnikovo sa-
mostojnost).

Terapevti, ki izvajajo to terapijo, morajo ime-
ti poleg uspešno opravljenega tečaja za Bobath 
terapevta še ogromno znanja iz nevrologije, ne-
vroanatomije, nevrofiziologije, zelo dobro mo-
rajo znati opazovati (znati morajo ločiti prave 
in patološke odgovore v človeškem telesu), zelo 
dobro poznati lepo koordinirano gibanje – tako 
da vedo, kaj morajo spodbujati pri bolniku in čemu 
se morajo izogibati. Uporablja se tako pri odraslih 
kot pri otrocih.

Bobath koncept je nevroterapevtski pristop, s katerim ocenjujemo in obravnavamo posame-
znike, pri katerih se pojavijo motnje v funkciji, gibanju in/ali mišičnem tonusu kot posledica 
nevrološke poškodbe ali obolenja centralnega živčnega sistema. Je eden najpogosteje upora-
bljenih konceptov za obravnavo nevroloških pacientov po vsem svetu.

Martina Vrabič, diplomirana fizioterapevtka

Nevroterapija
Nevroterapija se ukvarja z obolenji in po-

škodbami živčnega sistema. Živčni sistem je 
omrežje, ki omogoča, da telo živi. Z njim 

telo zaznava zunanji svet in uravnava no-
tranjega. Živčni sistem si lahko predsta-
vljamo kot številne ločene, a med seboj 
povezane predele, ki zaznavajo okolje 
in spodbujajo ter usklajujejo množico 
telesnih aktivnosti. Živčevje sodeluje 
pri vsem, kar počnemo, od najpre-
prostejšega premika prsta do visoko 
usklajenih in natančnih aktivnosti. 
V nevroterapiji imamo več različnih 
konceptov, eden najbolj poznanih in 

razširjenih je prav Bobath koncept.

Bobath obravnava 
pacienta po možganski 
kapi 

Vprašali ste strokovnjaka 
Na vprašanje odgovarja vodja 
medi cine v Zdravilišču Laško 
Silvester Krelj, dr. med., spe-
cialist fizikalne medicine in 
rehabilitacije:

»Imam težave z ožiljem. 
Spopadam se tudi s 
povišanim krvnim tla-
kom, zato jemljem 
zdravila. Zgornja vred-
nost tlaka se giblje med 
130 in 160, spodnja pa 
med 80 in 100. Že leta imam 
tudi krčne žile. Želela bi vedeti, ali 
se kljub opisanim težavam lahko kopam 
v vaši termalni vodi?« 
Slavka iz Celja
Termalna voda v našem zdravilišču ima temperaturo od 30 do 32 °C. Zaradi 
relativno nižje temperature je primerna tudi za ljudi, ki imajo težave, podobne 
vašim. Pri redni kontroli krvnega tlaka in jemanju ustreznih zdravil se lahko 
kopate v naši termalni vodi do 20 minut z ustreznimi presledki po pol do ene 
ure počitka. Kopanje odsvetujemo pri povišanem krvnem tlaku nad 160/90. 
Tudi krčne žile niso ovira, kadar je koža očuvana in ne kaže znakov vnetja. 
Prav tako priporočam kopanje do 30 minut, z ustreznimi presledki. V primeru, 
da še vedno ne veste, kako ravnati, se posvetujte z zdraviliškim zdravnikom. 
Za dodatne informacije lahko pokličete recepcijo Zdravilišča Laško (03 423 
21 00). 

»Že leta imam težave s hrbtenico, predvsem so to bolečine v vra-
tu in križu. Jemljem različna zdravila za lajšanje bolečin in vnetja, 
uporabljam tudi različna mazila, ki mi jih predpiše zdravnik ali pa 
mi jih svetujejo v lekarni. Sedaj me boli želodec, tako da jemljem 
zdravila tudi za to, pojavile pa so se težave s prebavo, občasno 
zaprtje in hemeroidi. Zdravnik mi je dejal, da gre za dolgotrajno 
bolezen, da imam degeneracijo sklepov hrbtenice in kolen in da 
bo treba zdravila še jemati. Želim vaš nasvet. Hvala za odgovor.« 
Ida iz Maribora
Res je, pri vas gre za dolgotrajno bolezen, okvaro gibal, ki pa je samo jemanje 
zdravil ne bo razrešilo. Omejiti ali celo prenehati bo treba jemati zdravila, ki 
vam na dolgi rok očitno škodijo, in začeti iskati tudi druge rešitve. Svetujem 
vam redne vaje za krepitev mišic mišičnega steznika, vaje za krepitev stegen-
skih mišic, protibolečinske postopke fizikalne terapije, na primer termotera-
pijo, magnetoterapijo in podobno. Koristili vam bodo plavanje v topli vodi 
in masaže. Veliko se gibajte v naravi in obremenjujte svoje sklepe do meje 
bolečine. Priporočljivo bi bilo, da se posvetujete z zdravnikom specialistom 
fizikalne in rehabilitacijske medicine ali ortopedom. Za dodatne informacije 
lahko pokličete recepcijo Zdravilišča Laško (03 423 21 00). 

SKRBIMO ZA ZDRAVJE
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Vodomček: »Poišči 
me in se mi 
pridruži«

Vodomček razkriVa zgodbo 
o odkritju laških VrelceV
Zgodbico je napisala: Darinka Kobal

Bilo je po dežju. Vodomček je mirno sedel na Veji in opazoVal 
VraBčka, ki se je kopal V Blatni lužici.

"spomnil si me na ljudi, ki so se kopali V prVih Bazenih," je 
zapel V pozdraV. 
"kaj pa ti Veš o Bazenih! zgrajeni so Bili Veliko let pred 
tVojim rojstVom," je Bil malce neVljuden mali ptič.
"Vem, ker mi je o nastanku laških VrelceV in BazenoV 
pripoVedoVal moj praded, njemu njegoV praded, in to je 
mnogo, mnogo let nazaj …" je praV potrpežljiVo odVrnil 

Vodomček.
"ti je poVedal tudi to, kdo je našel prVi Vrelec?" 

"Vem, da so se na laški trški gmajni pasle koze in oVce. praV tam 
je med grmičeVjem in močVirsko traVo Vsako zimo sneg najprej skopnel. V 
pogloBljenih kotanjah so pozimi trške perice zajemale toplo Vodo, ko so 
prihajale kar čez zamrzlo saVinjo prat perilo. to je dalo misliti domači-
nom, zato so Brskali za izViri, jih poglaBljali in ograjeVali. njihoVo lego 
so zaznamoVali tako, da so gloBoko V prod in Blato zaBijali lesene steBre."
"jaz sem nekoč slišal, da so kopali cesto in temelje za zoBinoV mlin, pa so 
naleteli na izVire tople Vode. mi VraBci se radi smukamo okoli mlinoV, zato 
Bo že res tako, kot sem slišal."
"mogoče, saj so praVe Vrelce odkrili z Vrtanjem V trdne dolomitne skale. 
tri Vrelce, ki so Brizgali iz skalnih razpok, so zajeli in zgradili prVo lese-
no kopališče, kamor so prihajali prVi gostje."
"mhm, to je Bilo V jeseni pred priBližno 150 leti in samo eno leto pozneje 
so odprli prVi zidan kopališki Bazen, nato pa so zgradili še kopališko po-
slopje."
"se Vidi, da se zanimaš za kamenje, jaz pa za naraVo. rekli so, da je Bil naj-
lepši dreVesni park z grmičeVjem, cVetne grede in topoloV dreVored."
"si ti lahko predstaVljaš, da je Bilo pred Več kot 100 leti nad Vhodom z 
glaVne ceste postaVljen osem metroV Visok slaVolok, kjer je Bilo zapisa-
no, da je tu cesarsko kopališče?"
"uVau! tega pa še res nisem slišal," se je čudil VraBček in poslušal naprej.
"ker je takratni lastnik imel mnogo imenitnih gostoV celo z dunaja, je V 
kopališču zgradBe zgradil poseBno okroglo kopalno kadunjo. imenoVal jo 
je cesarska, Franc jožeFoVa kad."
"cesarska gor ali dol!" je zakričal VraBec in odletel, čepraV je oBljuBil, 
da si Bo ogledal to okroglo, znamenito kad pod steklenim pokroVom V 
zdraViliški kaVarni.
 "če hočeš, ti Bom prihodnjič poVedal, kaj se je dogajalo z Bazeni med Voj-
no, Vse do današnjih dni," je oBljuBil Vodomček in Veselo odFrFotal domoV.

Poletne počitnice so minile, a otroci so še vedno radi prihajali v Thermano Laško 
na razposajene vodne dogodivščine. Uživali so v bazenih, se zabavali v Vodomč-
kovem kotičku in upali, da me bodo nekega dne le zagledali − vodomčka, sma-
ragdnega ribiča. Menda veljam za enega najbolj barvitih ptičev in neverjetno 
spretnega ribiča!

Gnezdišča si poiščem na bregovih rek in potokov – in Thermana leži prav 
ob reki Savinji. Toda moja gnezdišča zaradi spreminjanja rečnih bregov vse bolj 
izginjajo, zato nas je žal vedno manj. Pravijo, da nas v Sloveniji živi le še okrog 500 
parov, predvsem na rekah Savi, Dravi, Muri in Savinji ter na manjših pritokih. No, 
tudi ob morju me lahko ugledate, če pa imate na vrtu primeren ribnik z manjšimi 
ribicami, pa se lahko tudi zgodi, da vas kakšno jutro presenetim kar doma. A ker imam 
rad Savinjo, bo veliko verjetneje, da me boste videli prav tu. 

Saj veste, Thermani Laško sem posodil svoje ime za prav poseben in zabaven otroški 
Vodomček club, kjer se vedno kaj dogaja, s poletjem pa so ga popolnoma osvežili. Thermana 
me je izbrala zaradi moje živahne narave in barvitega videza ter z željo, da bi nas vi, otroci, bolje 
spoznali, nas spoštovali in na ta način prispevali k naši zaščiti in ohranitvi. 

A sem bolj sramežljive narave … Poišči me na sliki na desni, preden se vrnem k Savinji … 

Starši, ne spreglejte!
Še posebej bogata 
animacija med 
počitniškimi 
termini
(23. do 30. oktober 2010)
Kostanjev piknik, delavnica »Strašila iz 
buč«, ples na noč čarovnic, jesenski pohod. 

Adventni čas in 
otroški veseli december
(21. do 23. december 2010)

Delavnice na temo Adventni čas (izdelovanje venčkov, 
voščilnic, okraskov za jelko), delavnice »Pečemo 

Božične piškote«, krašenje božičnega dre-
vesa (s piškoti in okraski, ki so jih otroci 

sami izdelali), obisk Miklavža in sim-
bolična obdaritev otrok, mini disco s 
praznično glasbo, krašenje novoletne 
jelke z lampijoni v parku Thermane, 
organizirani ogledi prazničnega me-

sta Celje.

Program bomo prilagajali zasedenosti 
in starostni strukturi otrok v hotelih. Na 

sredinskih straneh poiščite program bivanja.

VraVraV B
"spomnil si me na ljudi, ki so se kopali 
zapel 
"k
t
"Vem, ker mi je o nastanku laških 
pripo
mnogo, mnogo let nazaj …" je pra

Vodomček.
mnogo, mnogo let nazaj …" je pra

Vodomček.
mnogo, mnogo let nazaj …" je pra

"ti je poti je pot

DRUŽINSKA TERMALNA DOŽIVETJA

Starši, poiščite več informacij o Vodomček clubu, ki z brez-
plačnim članstvom prinaša številne popuste in ugodnosti. Na 
kratko je predstavljen na strani 11, na recepcijah Thermaninih 
hotelov pa vam je na voljo predstavitvena brošura s prijavnico. 
Včlanite se lahko tudi preko www.thermana.si. 
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Thermana za vas … 
Polepšajte svoj 
dan! Kdaj se nam 
pridružite?  
Dan odprtih vrat Thermane z vodenimi ogledi 
vseh objektov, predstavitvami in predavanji
Nedelja, 26. september 2010, med 11.00 in 
16.00, ob 17.00 koncert godbe na pihala v parku 
Thermane.
Dan odprtih vrat bo prav poseben, saj bomo otvorili in začutili utrip 
novih prostorov, namenjenih kongresni dejavnosti, v hotelu Wellness 
Park Laško, ob tem pa s ponosom predstavili vsa področja dela. Vsebinsko 
barvito in zanimivo bo v dvoranah Kongresnega Centra, v parku Thermane 
in v vseh Thermaninih hišah zdravja dobrega počutja. 

Srečni kar tako – debatni večer z Manco Košir ob sve-
tovnem dnevu starostnikov
Petek, 1. oktober 2010, ob 19.00, hotel Zdravilišče La-
ško.
Staranje ni več abstrakten pojem pojenjanja moči in vitalnosti, pač pa v 
krogotoku življenja lahko obdobje moči, modrosti, aktivnosti in dela. Raz-
mišljali bomo o prostranih poteh bivanja, ki spodbujajo, zdravijo, ohranjajo 
in ljubijo življenje. 

Martinov plesni večer v hotelu Hum
Petek, 5. november 2010, ob 20.00, hotel Hum.
Predpraznično Martinovo vzdušje z jesenskimi okusi, glasbo in plesnimi 
doživetji bo vzbudilo prijetne občutke slovenskega praznovanja jeseni.
 
Martinov večer s kulinariko in glasbo 
Petek, 19. november 2010, ob 20.00, Kongresni Center. 
Doživite kulinarični sprehod po Sloveniji ob spremljavi žive glasbe s pri-
stnimi okusi in pokušino vin ob razlagi odličnega poznavalca. V pri-
jetnem ambientu novega Kongresnega  Centra vas čaka barvito 
jesensko vzdušje.

Facebook poolparty 
Sobota, 18. december 2010, hotel Wellness 
Park Laško.
Prava Facebook zabava v Termalnem Centru hotela Wellness 
Park Laško. Kopanje, glasba, DJ ...

Božična maša
Petek, 24. december 2010, ob 22.00, hotel Zdravi-
lišče Laško.
Polepšajmo si in doživimo božič v pravem vzdušju.

Silvestrovanje
Petek, 31. december 2010, ob 20.00, hotel Zdravilišče 
Laško, Kongresni Center, hotel Wellness Park Laško in 
Termalni center.
Vstopimo v novo leto v družbi Thermane.

Novoletni ples 
Sobota, 1. januar 2011, ob 20.00, hotel Hum.
Zaplešimo na prvi novoletni dan v hotelu Hum Laško.

Valentinov ples 
Petek, 11. februar 2011, ob 20.00, Kongresni Center.
Valentinov ples za vse, ki se imajo radi.

KOLEDAR DOGODKOV V THERMANI

Informacije in rezervacije na brezplačni številki 080 81 19.
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Spoznajmo utrip oddelka 
za stanovalce z demenco

“V domu se je mama 
povsem umirila. Tega 
doma nikakor nismo 
mogli doseči.”

V Domu starejših Laško smo zaradi povpraševanja po namestitvah stanovalcev z demenco v septembru 2003 
organizirali poseben varovani oddelek za 12 stanovalcev. Na oddelku bivajo stanovalci, ki zaradi starostne 
demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor. Oddelek je urejen v 

skladu z veljavno zakonodajo, saj so prostori razporejeni in označeni tako, da omogočajo enostavno orientacijo 
v prostoru − namenjen je pomičnim stanovalcem in je organiziran, da se ti lahko prosto 
gibljejo − ter bivanje, ki je v celoti prilagojeno ljudem s to boleznijo. Prisotna sta 
negovalka in delovni inštruktor, v strokovno delo pa se dnevno vključujejo 
medicinska sestra, socialna delavka, delovna terapevtka in fizioterapev-
tka. Zagotovljena je stalnost kadra, s čim manjšo menjavo, kar je za 
ljudi z demenco zelo pomembno. 

Funkcionalna zaokroženost oddelka pa ne pomeni popol-
ne ločenosti od drugih delov doma, saj se aktivnosti oddelka 
prepletajo z drugimi dejavnostmi v domu. Tako se stanovalci 
srečujejo na prireditvah, sprehodih, verskih obredih ter v 
okviru ostalega družabnega in kulturnega življenja, po-
leg tega pa stanovalcem nudimo vključevanje v različne 
programske aktivnosti, prilagojene njihovemu zdravstve-
nemu in psihičnemu stanju, v okviru individualne in sku-
pinske obravnave. 

Ključna sta dobra komuni-
kacija in  zaupanje 
Vsi zaposleni se dobro zavedamo osnovnih življenjskih potreb 
stanovalcev z demenco, kot so dobro počutje, druženje, zaupa-
nje, varnost. Pri delu s stanovalci zaposleni vstopamo v pomemben 
medosebni odnos, v katerem sta bistvenega pomena komunikacija in 
razumevanje stanovalca. Poskušamo se vživeti v vsakega posameznika in 
njegovo konkretno situacijo. Ne poskušamo ga spreminjati, temveč ga sprejemamo 
takšnega, kot je, in ga spoštujemo. V središču je vedno posameznik s svojimi potrebami, željami 
in interesi. Pri tem si pomagamo z njihovo biografijo, iz katere se seznanimo z vlogami, ki so jih igrali v svojem 
življenju. Sodelovanje s svojci ali njihovimi skrbniki je tu bistvenega pomena, saj so nam s svojim poznavanjem 
stanovalca z demenco bogat vir informacij o njegovem življenju, navadah, ritualih, željah in potrebah. Poskrbimo 
tudi za informiranje svojcev o bolezni demenci. V ta namen smo izdali tudi zloženko Demenca, ki jo svojci lahko 
prejmejo v našem domu.

Pester vsakdanji utrip
Da je vsakdanji utrip pester, je razvidno iz besed Irene Košec, delovne inštruktorice: »Na oddelku za demenco naše 
stanovalce motiviramo k druženju z raznimi družabnimi igrami, pogovori, radi prepevamo, nekateri si bistrijo misli 
z reševanjem križank. Ob četrtkih ponavadi kuhamo jabolčni kompot. Pri tem opravilu se spominjamo, kako so 
včasih kuhali, vlagali ali sušili sadje. Občasno spečemo tudi piškote, s katerimi se posladkamo ob jutranji kavici. Ta 
obred predstavlja prijeten del dneva, ki ga popestrimo s kramljanjem, branjem časopisa, predvsem horoskopa. Be-
remo tudi pesmi in prebiramo razne zgodbe naših znanih pisateljev. Stanovalci radi sodelujejo tudi pri ustvarjalnih 
delavnicah. Nekateri so še spretni s škarjami, drugi pri lepljenju, spet tretji pri šivanju gumbov. Med pomembnimi 
aktivnostmi je tudi gibanje na svežem zraku, za kar izkoristimo vsak sončen dan. Zunaj telovadimo, tisti, ki še 
zmorejo hoditi, se sprehajajo in občudujejo naravo. Večina se rada udeležuje molitvene skupine, ki deluje v domu. 
Na voljo imajo različne dejavnosti, v katere pa se vključujejo povsem prostovoljno, saj imajo kljub bolezni pravico 
samostojno se odločati o svojih potrebah in željah. Naša naloga je le, da jih pri tem spodbujamo, usmerjamo in 
spremljamo na poti do želenega cilja.« 

Kdaj ste se prvič srečali z boleznijo demenco?
Pred približno enim letom smo začeli opažati, da se z mamo nekaj dogaja. Začela je 
pozabljati stvari, ni se več odzivala na naša vprašanja. Postala je nekako drugačna 
kot prej. Seveda nismo takoj vedeli, za kaj gre. Patronažna sestra, ki je mamo redno 
obiskovala, nas je opozorila, da gre verjetno za demenco, in priporočila, da bi bilo 
dobro opraviti kakšen pregled pri psihiatru. To bolezen smo sicer že poznali, ker sta 
za njo zboleli tudi stara mati in soseda. 

Kaj se vam zdi najpomembnejše pri vstopanju v 
odnose z osebo z demenco?

Komuniciranje z mamo je bilo za vso družino zelo obremenjujoče, saj 
je njena bolezen hitro napredovala. Ker sva z ženo oba zaposlena, 

je mama veliko ostajala sama. Ko smo se vrnili iz službe in otro-
ci iz šole, je bilo marsikaj narobe. Nekatere stvari je raznosila 

naokrog, ključe od vrat je pozabila zaklenjene v hiši ... Ko je 
bolezen napredovala, nam je v času, ko smo bili odsotni, 
pomagala soseda. Z ženo sva poskušala uskladiti urnik 
tako, da je bil vedno nekdo ob mami, a bolezen je bila 
tako velika obremenitev za našo družino, da je negativ-
no vplivala tudi na moje zdravstveno stanje. Zato sva 
odšla po nasvet na Center za socialno delo in k moje-
mu osebnemu zdravniku. 

Na kakšen način ste za namestitev 
mame izbrali Dom starejših Laško?

Ko smo s socialno delavko začeli razmišljati o namestitvi 
naše mame v dom, smo iskali najboljšo rešitev. Prva pra-

zna postelja je bila ravno v vašem domu. Ta rešitev mi je bila 
najbolj všeč, ker lahko mimogrede na poti iz službe obiščem 

še mamo.

Kako ste se počutili ob sprejemu vaše mame 
v dom? Katere obremenitve so se po namestitvi 

mame zmanjšale?
To je bilo zame zelo težko, saj je bila mama vedno prisotna v naši družini. Opravljala 
je razna gospodinjska dela na kmetiji, nikoli ni bila dlje časa odsotna od doma. To 
je bilo prvič, da je odšla od doma za dlje časa. Nisem vedel, kako bi ji povedal, da 
gre v dom, zato sem ji predlagal − tako mi je svetovala tudi zdravnica − da bi šla 
v bolnišnico za nekaj časa na preiskave. Na te besede je dva dni kar jokala. Ker ni 
želela v bolnišnico, sem ji predlagal, da bi šla za nekaj dni v zdravilišče na dopust, 
kar je dobro sprejela. Proti mojemu pričakovanju je nato namestitev v vaš dom 
zelo dobro sprejela in glede tega nismo imeli nobenih težav. Ker je doma ponoči 
vstajala, hodila ven sredi noči, hotela iti na avtobus, je bilo dosti noči neprespanih. 
Težko je bilo tudi zjutraj, ko sva morala z ženo v službo. Z odhodom mame v dom 
teh skrbi ni več in tudi moje zdravstveno stanje se je izboljšalo.

Kaj vam je pri skrbi za stanovalce z demenco v Domu 
starejših Laško všeč?
Všeč mi je objekt, ker je nov in lepo opremljen. Ko prihajam na obisk, so vaše ne-
govalke prijazne in vem, da je za mamo dobro poskrbljeno. Čeprav z domovi za 
starejše prej nisem imel izkušenj, sem prijetno presenečen, da se je mama tako 
dobro vključila v življenje v domu. Tu se je umirila, česar doma nikakor nismo mogli 
doseči. 

Kakšno bi bilo vaše sporočilo svojcem oseb z demen-
co?
Najprej bi jim svetoval, naj tako osebo odpeljejo k psihiatru. Za takšnega bolnika je 
ob vseh svojih obveznostih težko skrbeti. Nekako kljub ljubezni in spoštovanju ne 
znaš pristopiti k takemu človeku – ne tako, kot to znajo tu v domu. Menim, da je 
takšna oskrba, kot jo nudijo v domu, za današnji čas nujna.

Demenca je kronična napredujoča možganska bolezen, ki prizadene višje možganske funkcije, 
kot so spomin, mišljenje, orientacija, razumevanje, računske in učne sposobnosti ter sposob-
nosti govornega izražanja in presoje. Kognitivne omejitve ponavadi spremljajo tudi spremem-
be čustvene kontrole, socialnega vedenja ali motivacije ter tudi oviranost bolnika pri dnevnih 
življenjskih aktivnostih. Najpogostejša oblika je Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja več kot 
80 odstotkov vseh demenc. 

Pogovor s Francem Senico, svojcem stanovalke, ki 
biva na oddelku za stanovalce z demenco

Marjeta Vrbovšek, dipl. del. terapevtka, in mag. Melita Zorec, univ. dipl. soc. delavka

Pogovarjala se je: Irena Košec

Viri: Van Hulsen, A. (2007): Zid molka. Logatec: FIRIS IMPERL&CO d.n.o.
The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Dostopno na http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf 
(4. 7. 2010).

DOBRO POČUTJE TRETJE GENERACIJE

Upam, da me kdo razume, kajti 
strašno trpim,« je izjavil človek, ki 
je zbolel za Alzheimerjevo demen-

co. Zlasti v prvi fazi stanovalec z demenco 
svoje primanjkljaje doživlja zelo natančno 
in travmatično. Ko demenca napreduje, živi v 
svojem svetu. Včasih je srečen, včasih žalosten. 
Besen in agresiven pogosto postane šele takrat, 
ko se ne čuti razumljenega, ko začnemo po-
pravljati njegove napake in dejanja, ki so za 
nas nerazumljiva. Stari ljudje z demenco 

niso otroci, ki bi jih morali vzgajati 
(Van Hulsen, 2007).
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Vandranje po 
Laškem in okolici

Laško z okolico s svojimi naravnimi danostmi v vseh letnih časih in za vse starosti ponuja obilo 
možnosti preživljanja aktivnih počitnic. Če ste se odločili za pohodništvo, zagotovo ne boste 
ostali ravnodušni. 

STIK Laško

V pomoč vam je priročna pohodniška zloženka, lahko pa se 
podate tudi na skupinsko raziskovanje

Na voljo številne planinske in pohodne poti
K odkrivanju razgibane okolice vabijo številne planinske in pohodne poti, ki so prepredene po okoliških 
hribih in dolinah ter vodijo skozi gozdove, preko jas in travnikov – in to mimo bogate kulturne dedi-
ščine. Ob poteh vas pričakujejo dobre gostilne, prijetne okoliške kmetije in številni planinski domovi 
z raznovrstno kulinarično ponudbo. 

Poti je dovolj za vse – za ljubitelje nordijske hoje, sprehoda željne obiskovalce, pohodnike, 
planince, družine in posameznike, starejše in mlajše. Med najbolj priljubljenimi planinskimi pot-
mi vam priporočamo Pot na Hum (583 m), Planinsko pot na Šmohor (781 m), Rečiško krožno 
planinsko pot, Planinsko pot na Kopitnik (910 m) in Planinsko pot na Veliko Kozje (993 m), med 
tematskimi pa Pot treh cerkva, Aškerčevo pot in Pot po nekdanjih trških mejah Laškega. 

Da boste vedeli, katero izbrati, vam je v TIC-u Laško na voljo zloženka z opisom posameznih 
poti, diagramom, označbo na zemljevidu in drugimi uporabnimi informacijami. Tiste, ki pa imajo 
raje skupinsko raziskovanje in odkrivanje lepot pokrajine, vabimo, da se udeležijo katerega od 
tematskih in drugih organiziranih pohodov, ki so na voljo vse leto. Več informacij v TIC-u 
Laško in na www.stik-lasko.si.

Nova tematska turistična pot »Pot treh cerkva«
Od junija 2010 je pohodnikom na voljo nova tematska turistična pohodna pot »Pot 
treh cerkva«, ki povezuje tri sakralne spomenike lokalnega pomena, ki stojijo na hri-
bih zahodno od središča mesta in v neposredni bližini Thermane Laško.  

Srednje zahtevna pot traja 2 do 3 ure in je dolga 6,6 km. Od izhodiščne table nad 
železniškim podvozom nasproti Zdravilišča Laško nas najprej popelje do dvostolpne 
cerkve sv. Mihaela, ki spada med najpomembnejše kulturne spomenike v porečju Savi-
nje. Od tam nadaljujemo do vasi Kuretno in cerkve sv. Katarine, ene najstarejših cerkva 
v laški prafari, pot pa zaokrožimo s pravljično cerkvijo sv. Krištofa z najstarejšimi orglami 
na Slovenskem.

Koledar prireditev v Laškem
•	Laški sejem (4. september, 8. oktober in 5. november od 8.00 do 16.00, Trubarjevo nabrežje, Laško): Na 

sejmu so na voljo izdelki široke potrošnje: kovaški in lončarski izdelki, suha roba, konfekcija, zelišča, 
obutev, spominki ...

•	14. Martinovo v Laškem (11.–14. november, Laško): Prireditev sodi v sklop tradicionalne prireditve 
ob farnem prazniku župnije sv. Martina. Predavanja o vinu, nastopi pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž, prikaz krsta mošta in nedeljski Martinov sejem. 

•	12. Pohod po nekdanjih trških mejah Laškega (13. november ob 8.00, start pred TIC-em Laško): 
Voden pohod po nekdanjih trških mejah Laškega poteka izmenjaje se enkrat po levem in drugič po 
desnem bregu reke Savinje ter traja približno 5 ur. Predhodne prijave v TIC-u Laško. 

•	Abonmaji v Kulturnem centru Laško: Abonma Laško (glasbeni), Gledališki abonma ter Mavrica polk 
in valčkov ponujajo pester program z vrhunskimi izvajalci za vsak okus. Vpis abonmajev poteka v sep-
tembru v TIC-u Laško, podroben program na www.stik-lasko.si. 

•	Veseli december v Laškem (december, Laško): Božično-novoletni sejem dobrot z laškega podeželja, 
delavnice, družabne igre, nastopi kulturnih društev, silvestrovanje. 

•	13. Žegnanje konj na štefanovo (nedelja, 26. december, ob 11.00, Aškerčev trg, Laško): Šega blago-
slavljanja konj s sveto mašo na štefanovo.

Več informacij na www.stik-lasko.si.

OKUSIMO LAŠKI UTRIP

V TIC-u Laško 
poiščite pohodniško 

zloženko in izberite 
izlet po svojem oku-
su.

TIC Laško, Trg svobode 8, 
Laško, Tel.: 03 733 89 50 
Faks: 03 733 89 56 
E-pošta: 
tic@stik-lasko.si 
www.stik-lasko.si

Delovni čas:
Ponedeljek–petek: od 8.00 
do 17.00
Sobota: od 9.00 do 12.00
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Redna tedenska animacija 
v Thermani Laško

PONEDELJEK 
07.00: Jutranje prebujanje z rekreacijo (prostori fizioterapije ZL) 

14.30: Sproščanje (prostori fizioterapije ZL) 

15.00: Ogled mesta Laško in znamenitosti 

17.30: Popoldanska rekreacija (notranji bazen ZL) 

18.30: Vodna aerobika (notranji bazen ZL) 

Zvečer ponavadi glasbeni nastop

TOREK 
07.00: Jutranja telovadba (prostori fizioterapije ZL)   

10.00: Nordijska hoja 

14.00: Ogled muzeja

14.00: Izlet na Kozjansko

17.30: Popoldanska rekreacija (notranji bazen ZL) 

18.30: Vodna aerobika (notranji bazen ZL) 

Zvečer ponavadi zdravstveno ali potopisno predavanje 

SREDA 
07.00: Jutranje prebujanje z rekreacijo (prostori fizioterapije ZL) 

14.30: Barvna terapija (prostori fizioterapije ZL) 

15.00: Ogled Pivovarne Laško in degustacija piva 

17.30: Popoldanska rekreacija (notranji bazen ZL) 

18.30: Vodna aerobika (notranji bazen ZL)

Zvečer glasbeni nastop, predstavitev ali kozmetično 
predavanje 

ČETRTEK 
07.00: Jutranja telovadba (prostori fizioterapije ZL) 

14.30: Sproščanje (prostori fizioterapije ZL) 

15.00: Izlet v rudnik svinca in srebra 

17.30: Popoldanska rekreacija (notranji bazen ZL) 

18.30: Vodna aerobika (notranji bazen ZL)

Zvečer predstavitev ali zdravstveno predavanje 

PETEK 
07.00: Jutranje prebujanje z rekreacijo (prostori fizioterapije ZL) 

10.00: Nordijska hoja

15.00: Obisk pri čebelarju in medičarju 

17.30: Popoldanska rekreacija (notranji bazen ZL) 

18.30: Vodna aerobika (notranji bazen ZL)

Zvečer plesna glasba 

SOBOTA 
07.00: Jutranja telovadba (prostori fizioterapije ZL)

14.00: Izlet na Kozjansko

14.00: Potep po Bizeljsko-sremiški vinski poti 

17.30: Popoldanska rekreacija (notranji bazen ZL) 

18.30: Vodna aerobika (notranji bazen ZL)

Zvečer plesna glasba 

NEDELJA 
17.00: Popoldanska rekreacija (notranji bazen ZL) 

18.00: Vodna aerobika (notranji bazen ZL)

NAPOVEDUJEMO

Naslednja 
številka Moje 
Thermane 

januarja 2011
Naslednja številka vas 
pričakuje v sredini 
januarja 2011. Če 
želite postati stalni 
naročnik, pošljite na-
ročilo s svojim naslo-

vom na urednistvo@ 
thermana.si. Z naroči-

lom na Mojo Thermano 
vam bomo časopis poslali 

brezplačno na dom takoj ob izidu. 
Naročilo bo veljalo do preklica. 

Kdo so nagrajenci 
nagradne igre Moje 
Thermane?
Med prejetimi dopisnicami z odgovori na dve nagradni vprašanji, ki vam 
jih je Thermana zastavila v majski številki Moje Thermane, smo izžrebali 
dva nagrajenca, ločeno za Wellness Park Laško in Zdra-
vilišče Laško.

Wellness Park Laško je moj 
svet razvajanja, sprostitve 
in polnjenja z energijo …
4-dnevni (3 polpenzioni) program »Po Laškem 
in okolici« za 1 osebo v hotelu Wellness Park 
Laško**** prejme Branka Vrhunec Žni-
daršič, Vrtnarija 7B, 1360 Vrhnika. 

Z d r a v i l i š č e 
Laško je moj svet skrbi 

za zdravje in dobro 
počutje …
8-dnevni (7 polpenzionov) »Pro-
gram zdravja« za 1 osebo v ho-
telu Zdravilišče Laško**** prejme 
Milena Bratuž, Slap ob 

Idriji 40, 5283 Slap ob 
Idriji.

Z modro številko 
hitro do vseh 
informacij
Številka je izhodišče za vse 
oddelke, v katerih izvajamo 
naše storitve. Dodatno je 
mogoče poslušati še trenut-
no najaktualnejšo ponudbo. 
Na oddelkih, kjer se izvajajo 
rezervacije storitev, neod-
govorjen klic zabeležimo na 
elektronski pošti in klic vr-
nemo. Po klicu na številko  
080 81 19 
vas vodi vmesnik:

• za informacije v zvezi z NA-
MESTITVIJO v naših hotelih 
pritisnite 1

•	 za informacije v zvezi z 
WELLNESS STORITVAMI, 
BAZENI in SAVNAMI pri-
tisnite 2

•	 za informacije v zvezi z 
ZDRAVSTVENIMI STORIT-
VAMI pritisnite 3

•	 za informacije v zvezi z 
GOSTINSKIMI STORITVA-
MI pritisnite 4

•	 za informacije v zvezi z DO-
MOM STAREJŠIH pritisnite 
5

•	 če vas zanima TRENUTNA 
PONUDBA, pritisnite 6

Thermana Laško si pridružuje pravico do spremembe urnikov. 
Redno tedensko animacijo tudi sproti obogatimo z dodatnimi do-
godki, zato aktualno ponudbo preverite na www.thermana.si, na 
recepciji hotelov ali pokličite na brezplačno številko 080 81 19.

ZL = Zdravilišče Laško
WSC = Wellness Spa Center

DNEVNA ANIMACIJA

•	Vsak dan med 10.30–11.50 ter 
med 18.00–18.20 poteka vode-
na telovadba v vodi v Termal-
nem Centru Wellness Park Laško. 

•	Vsako soboto, nedeljo in praznike 
poteka v Termalnem Centru razno-
lik in privlačen animacijski pro-
gram, vse od 11. do 18. ure. Vodne igre, 
košarka, vodna aerobika, vaterpolo, igre za 
otroke, nagradne igre, delavnice za otroke, glasbene želje ...  

•	Vsako polno uro (od 12. do 21. ure) potekajo v savna centrih 
Wellness Parka Laško in Zdravilišča Laško programi vrtinčenja 
z izbrano eteriko, oblogami, pilingi ...

REKREACIJA − VODENE VADBE 

•	V tednu med 27. septembrom in 1. oktobrom 2010 bo v 
telovadnici Wellness Spa Centra potekal teden odprtih vrat, ko 
bodo lahko vsi obiskovalci brezplačno spoznavali vodene vadbe. 

•	Na www.thermana.si preverite nov urnik vodenih vadb v 
telovadnici Wellness Spa Centra (za oblikovanje telesa, pilates 
in vadba za vsakogar).

VARSTVO OTROK

•	V Termalnem Centru Wellness Parka Laško poteka organizira-
no varstvo otrok med vsakimi počitnicami. Več na telefonu 
Termalnega Centra 03 734 89 00.








