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Kako 160 let Zdravilišča Laško, zadnja leta Thermane Laško, opisati z eno 

besedo? Težko. Bila so veličastna leta, ko je v laškem cesarskem kopališču 

mrgolelo imenitnih gostov z Dunaja, bila so vojna leta, ko je vonj krvi in težkih 

telesnih in duševnih ran zamenjal blišč zdravilišča, nato leta, ko so nas domala 

enačili z bolnišnico. Bili so ljudje, ki so v laških vrelcih videli priložnost in zgod-

bo. Seveda so bili tudi nejeverni Tomaži, ki v potencial sprva kopališča in nato 

zdravilišča ter nazadnje družbe dobrega počutja niso verjeli. Srečni smo, da so 

vedno znova prevladali optimisti. 

Če moram zgodbo 160 let našega zdravilišča opisati z eno besedo, bi uporabil 

pridevnik razburljivo. Razburljivih 160 let je za nami. Pot, ki nikakor ni bila rav-

na, temveč polna vzponov in padcev, ovinkov, včasih tudi krožišč. A ponosen 

sem na našo ekipo in na to, da nam je uspelo. Ponosen na slehernega zaposle-

nega, ki dela dobro, ki razmišlja konstruktivno, ki razume, da smo v skrb dobili 

izjemno zapuščino narave in dediščino prednikov – ustanoviteljev te družbe. Kot 

boste videli v nadaljevanju Moje Thermane, ki smo ji tokrat vdahnili tudi malo 

naše zgodovine, je marsikateri začetni lastnik zdravilišča z dušo in s telesom 

verjel v veličastnost te zgodbe in vanjo vložil resnično vse. Verjel je v moč in 

zdravilnost laške termalne vode, ki skozi leta ni izgubila niti trohice svoje blago-

dejne moči in nas nikoli ni pustila na cedilu. Vedno je tekla svojemu poslanstvu 

naproti – zagotavljala je naše dobro počutje.

Spoštovani zaposleni, ob 160. obletnici vam čestitam in se vam iskreno zahva-

ljujem za vso opravljeno delo. V slogi je moč, zastavljene cilje bomo dosegli le s 

skupnim konstruktivnim delom in trdno sem prepričan v naš uspeh.

Cenjeni gostje, tradicija 160 let je zgovoren dokaz naše strokovnosti in kakovo-

sti. Z vsakim dnem dokazujemo, da smo vredni zaupanja. Prepričajte se o tem 

tudi sami in izkoristite številne ugodne pakete programov in storitev, ki smo jih 

za vas pripravili v jubilejnem letu. Razvajajte vse svoje čute in se pri nas poču-

tite kot doma.

mag. Andrej Bošnjak
predsednik uprave Thermana Laško, d.d.
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Zdraviliško turistični center ob Savinji

NAŠIH RAZBURLJIVIH 160

Tuπ drogerije je najveËja slovenska drogerijska veriga, z odliËno 
ponudbo, ugodnimi cenami in prijazno storitvijo.
Poleg  pestre, kakovostne in celovite ponudbe dekorativne 
kozmetike, diπav, izdelkov za nego, prehranskih dopolnil, zdrave 
prehrane  in sanitetnega materiala boste deleæni tudi prijaznega 
in strokovnega svetovanja.
Vabljeni!

VeË na www.tusdrogerija.si. 
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4 5160 LET

Na laški trški gmajni so ljudje dolgo vedeli 
za izvirke tople vode. Med grmičevjem, tr-
stičjem in močvirsko travo je sneg vedno 

najprej skopnel. Domačini so izvirke iskali, jih po-
glabljali, utrjevali, a muhasta in pogosto poplavna 
Savinja jih je vedno znova zasipavala.

CESARSKO KOPALIŠČE JE LAŠKO 
ZAPISALO NA ZEMLJEVID

Z velikim zanosom se je laških toplih izvirkov, ki jih 
je našel zaradi gradbene napake, lotil avstrijski 
inženir Leopold Rödel, ki je vodil gradnjo železni-
ške proge od Celja do Laškega. 

Izvirki mu niso dali miru, laški župan Karel Va-
lentinič je v njegovih načrtih začutil moč ure-
sničenja in s takratnima občinama Laški trg in 
sv. Krištof je Rödel 15. septembra 1852 sklenil 
kupno pogodbo ter se v njej zavezal, da bo v treh 
letih zgradil kopališče. Za zemljišče je plačal 
600 goldinarjev, hkrati pa domačinom za vselej 
priznal služnostno pravico do kopanja po zniža-

nih pristojbinah, za katero so se v kasnejših letih 
še večkrat borili.

Leta 1853 so odprli zidan kopališki bazen, ki je 
bil med takratnimi bazeni v štajerski deželi, nem-
škem in slovenskem delu, največji. Zgradili so 
obrambne nasipe proti poplavam, zasadili cvetne 
grede in drevesni park ter pridobili pravico, da se 
kopališče ponaša s cesarjevim imenom. 1. maja 
1854 je bilo kopališče Kaiser Franc Josephs – 
Bad tudi uradno odprto. 

DUNAJSKA SMETANA  
NA POČITNICAH V LAŠKEM

Dr. Lorenz von Stein je kopališče kupil leta 
1856/57. Njegov cilj je bil v obetavne toplice pri-
tegniti visoko družbeno smetano. Začel je v ko-
pališkem parku, v katerega je zasadil eksotično 
in avtohtono drevje, po zgledu dunajskih parkov 
je dal urediti senčne in sončne vrtove, ki jih je 
napolnil s številnimi kipi. 

Nadzidal je kopališko poslopje za tri nadstropja in 
v prizidku ustvaril Bidermajerjev salon. 

Ob Savinji je postavil lesena kopališka paviljona – 
enega za moške in drugega za ženske. V glavnem 
poslopju je med drugim uredil tudi vrhunski novo-
sti tistega časa – telefon in telegraf. 

Leta 1879 je zdravilišče kupil dunajski povzpetnik 
in navdušen športnik Teodor Gunkel. 

V njegovem času so posodobili kopališke napra-
ve in leta 1882 postavili prvo električno centralo 
na vodni pogon na slovenskih tleh. Povezal se je 
s tedanjim lastnikom pivovarne, ki je tako začela 
variti termalno pivo. Gostje zdravilišča so ga hudo-
mušno imenovali »sanitarno pivo« (»Sanitarbier«), 
ki naj bi bilo najboljše v tedanji Avstriji. 

Kot navdušen športnik je dal zgraditi večstezno 
kegljišče, teniški igrišči, omislil si je tudi takrat 
modni kriket. Zgradil je konjušnico z dvanajstimi 
konji, ki so jih gostje lahko tudi jezdili. Za svoje 
konje je zgradil tudi poseben bazen s termalno 
vodo, saj ni želel, da bi se ob kopanju v Savinji 

česa nalezli. Premogel je nekaj cirkuško izurjenih 
psov, ki so podnevi zabavali goste, ponoči pa čuva-
li zdraviliške stavbe. 

Gunkel si je močno želel, da bi cesarjevo zdravili-
šče obiskal Franc Jožef, in tako je dal zgraditi ce-
sarsko kopalno kabino, ki je imela na stropu zlato 
poslikan avstro-ogrski grb. Visokega gosta žal ni 
nikoli dočakala, danes pa si jo je mogoče ogledati 
pod steklenim pokrovom v zdraviliški kavarni.

BLIŠČ JE ZAMENJALA VOJNA

Črni oblaki niso prišli zgolj nad Laško, temveč 
nad celotno Evropo. Prva svetovna vojna je za-
radi bližnjega balkanskega in soškega bojišča iz 
zdravilišča naredila vojaško bolnišnico. Park je 
postal vojaški tabor, dragocena drevesa so sekali 
za kurjavo.

Dolgoprsti vojaki in tudi domačini so zdravilišče 
povsem izropali. Divje ropanje se je nadaljevalo vse 
do leta 1921, ko je hipotekarna banka kopališče 
prodala novim delničarjem – Karlovšku, Smrtniku 
in Robleku. Dokončali so obnovo in 1. julija 1923 so 
toplice ponovno in slovesno odprli. Zdravilišče Ra-

dio-Therma Laško, kot se je takrat imenovalo, je 
sprejemalo bolnike zavarovance, a tudi samoplač-
nike. Dobilo je nov cilj, kupili so medicinske aparate 
za hidroterapijo, medicinske kopeli in obsevanja. 

Leta 1936 so popolnoma zajeli in izboljšali obsto-
ječe vrelce. Kopali so kar pet metrov globoko in 
ugotovili, da prihaja voda iz globine vsaj 700 me-
trov, štirje termalni vrelci pa so v minuti izbrizgali 
povprečno tisoč litrov vode.

V zdravilišču so si bolniki lajšali lažje težave, kot 
so revmatična obolenja, išias, bolečine v mišičev-
ju, obolenja dihalnih in prsnih organov, izčrpa-
nost živčevja, ženske bolezni … Število bolnikov je 
strmo naraščalo in premogli so kar trikrat več 
gostov kot Gunkel v najboljših časih. A prišla je 
druga svetovna vojna.

Po njej so v zdravilišču zdravili partizanske ra-
njence in izčrpane povratnike iz nemških zdra-
vilišč. Leta 1953 je bil ustanovljen zavod za re-
habilitacijo invalidov. Prenovljena je bila stavba, 
obogatili so opremo, uredili okolico in vse je bilo 
pripravljeno do leta 1954, ko so proslavili stole-
tnico zdravilišča. 

PO POTI MEDICINSKE 
REHABILITACIJE

Leta 1956 je bil za šefa zdravnika in direktorja 
imenovan dr. Barle – specialist za fizikalno medi-
cino in rehabilitacijo, pod vodstvom katerega se je 
zdravilišče začelo vzpenjati.

Glas o rehabilitacijskem zdravilišču se je močno 
širil in od leta 1955, ko je zavod sprejel 155 oskr-
bovancev, je ta številka do leta 1975 narasla na 
3690. Leta 1976 je bilo odprtje novega zdravili-
škega doma, laške terme pa so kmalu postale naj-
naprednejši zdraviliški objekt v Sloveniji.

Poleg rehabilitacijske usmeritve je zdravili-
šče postajalo vedno bolj odprto tudi za zu-
nanje goste, ki so v Laško prihajali na oddih.  

Družba Thermana, d. d., nekdaj Zdravilišče Laško, 
je danes s svojo bogato tradicijo eno pomembnej-
ših slovenskih zdravilišč in turistični center, ki v 
svoji ponudbi uveljavlja kakovost bivanja in kul-
turo zdravega načina življenja za vse generacije.

Zdraviliški park je bil v času Steina narejen iz sončnih in 
senčnih vrtov ter opremljen s številnimi kipi.

Ranjeni vojaki in bolniško osebje pred zdraviliško stavbo, 
november 1914.

Ena od znamenitih laških kopalnih kabin. Zdraviliško osebje z dr. Barletom na sredini (v belem). Rehabilitacija v blagodejni laški termalni vodi.

SPREHOD SKOZI

LET

Laški trg bi verjetno še dolgo ostal odročen in dremav, če ne bi dunajski 
načrtovalci železne ceste Dunaj – Trst začrtali ravno po tej ozki dolini. 

Razlog, zakaj je železnica namesto čez Trojane krenila čez Laško in 
naprej skozi Zasavje, je bil preprost – premogovniki in premog, ki je bil vir 

gospodarskega razvoja in »gorivo« za železnico.

Povzeto po zgodovinskem pregledu Jureta Krašovca iz knjige 145 let Zdravilišča Laško.
Fotografije so last Muzeja Laško in g. Aleksandra Beccarija.
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Voda laških termalnih vrelcev se za zdravje in dobro počutje 
s pridom uporablja že stoletja. Njena blagodejna toplota bla-
ži bolečino in omogoča lažje gibanje, zaradi česar se izjemno 
uspešno uporablja pri balneoterapiji.

Najnovejše raziskave so pokazale, da je laška termalna voda 
primerna tudi za pitje. Naša termalna voda izžareva močno 
življenjsko energijo, ima pozitiven, spodbujevalni vpliv na člo-
veka, deluje dobrodejno na duševnost in ravnovesje med dušo 
in telesom. S svojimi dražljaji deluje na uravnovešenje in utrje-
vanje organizma, pomaga pri razstrupljanju telesa, zmanjšuje 
njegovo zakisanost, deluje blago odvajalno, izboljšuje biološko 
okolje celic in medcelično komunikacijo.

Pivnica termalne vode vam je na voljo poleg kavarne v Zdravili-
šču Laško, požirek naše blagodejne vode pa si lahko privoščite 
tudi pri pitniku v veznem hodniku med Termalnim centrom in 
Hotelom Thermana Park. 

Še nasvet: vodo pijemo po požirkih. Preden jo popijemo, jo ne-
kaj časa zadržimo v ustih.

Les, ogenj, zemlja, kovina in voda je pet elementov, ki tvorijo 
celoto in sestavljajo svet okrog nas. Noben element ne prevladu-
je, noben element ni podcenjen ali zatiran, vsi delujejo v sinergiji, 
razviti do popolnosti. Elementi z usklajenim delovanjem dosega-
jo svoj skupni cilj. Vsak element v sebi nosi posebno energijo, ki v 
telo vnaša ravnovesje.

Element vode in lesa začutimo v pomirjujoči kopeli sivke, rož-
marina ali rožnega lesa. Sivka spodbuja k prijateljstvu in odpira 
srce. Rožmarin oživlja čute, odganja žalost. Naravno eterično 
olje rožnega lesa ima zelo podobne lastnosti kot dragoceno olje 
vrtnic. Obnavlja in poživlja kožo, gladi gube in sprošča.

Element zemlje predstavlja piling s črnim milom. Milo, ki izvira iz 
severne Afrike, je povsem naravnega izvora. Vsebuje olivno olje 
in eterično olje evkalipta ter pred masažo učinkovito odstrani 
odmrle celice in osveži kožo.

Naše celotno telo se zrcali v dlaneh in stopalih. Element kovine se 
aktivira skozi refleksno točko pljuč na naših dlaneh. Z ustreznimi 
refleksnimi prijemi izkušenega refleksoterapevta se telo sprosti, 
obenem pa se spodbudi tudi odvajanje strupov iz telesa.

Ogenj v telo prinese prijetna, topla in nežna masaža s svečo, ki 
odpravi utrujenost. Masažne sveče so narejene iz dragocenega 
rastlinskega masla (»shea butter«) in kokosovega ter mandljeve-
ga olja. So energijsko bogate, poživijo in prebudijo vse čute. Tu 
so še arganove masažne sveče, ki predstavljajo eliksir mladosti. 
Arganovo olje ima namreč veliko antioksidativno in obnovitveno 
moč kože.

Ritual petih elementov se zaključi z masažo glave, ki doda piko 
na i kar dveurni popolni sprostitvi.

POŽIVLJA,  
RAZSTRUPLJA,  
NAPOLNI Z  
ENERGIJO

TERMALNA VODA  
IZ LAŠKEGA

MEDENE ZGODBE,  
KI RAZVAJAJO

PETIH ELEMENTOVNAŠA ZGODBA O PIVU
Dotik

PIVOVODA |

 Kristal 
termalne vode  

Laško.

KUPON ZA PIVOVSKO RAZVAJANJE Veljavnost ugodnosti: 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014

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

NA PIVOVSKE  
WELLNESS TRETMAJE 

V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO 



Laško. Prva asociacija nanj je pivo. 
Laško pivo, katerega tradicija sega v leto 
1825. Uživanje piva, seveda v zmernih 
količinah, ugodno vpliva na telo. 

Pivo namreč vsebuje vitamine skupine B, 
magnezij, kalij, železo in cink. Na telo ima 
diuretičen učinek, preprečuje nastajanje 
ledvičnih kamnov, hmelj v njem 
pa pomirja in sprošča. Tako 
je lahko kozarec rahlo to-
plega piva tudi odlično 
uspavalno sredstvo.

V Thermani Laško 
smo razvili svojo 
zgodbo o pivu. Ta-
kšno, ki nahrani 
in razvaja kožo, jo 
napolni z vitamini in 
ohranja njeno vitalnost, 
ki sprošča in pomirja, nas 
pripravi na izzive vsakdana. Ob 
obisku mesta piva si vsekakor privošči-
te edinstveno pivovsko razvajanje, ki ga 
lahko izkusite zgolj v Thermani Laško. 

Pri pivovskih wellness tretmajih upora-
bljamo izdelke, ki temeljijo na surovini, 
pridobljeni v Pivovarni Laško. Ta nastane 
kot rezultat ali ostanek pridelave piva. 
Razvili smo jih v sodelovanju s podjetjem 

Lekos, nadgradili pa z znanjem in izku-
šnjami domačih terapevtov. 

Žito, ki je osnova vsakega dobrega piva, 
tudi laškega, je bogat vir vitamina E, ki 
obnavlja in ščiti kožo.

Izvlečka islandskega lišaja in gozdnega 
slezenovca varujeta pred draže-

njem in vnetji. 

Brez hmeljskih storžev 
ne gre. Vsebujejo fi-
toestrogene in imajo 
antiseptični učinek. 
Koži vrnejo vital-
nost. Na vitalnost in 
strukturo kože odlič-

no vplivajo tudi olja 
visoke kakovosti, ki so 

naraven vir omega 3, 6 in 
9 kislin.

Pivovske tretmaje Thermanini wellness 
terapevti prilagodijo različnim tipom 
kože. Nekateri tretmaji kožo intenzivneje 
vlažijo, drugi jo nahranijo, primerni pa so 
tako za mlajšo kot zrelo kožo, za moške 
in ženske. 

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

Že Rimljani so imeli v zavesti pregovor Medicus curat, natura sanat oziroma Zdravnik 
zdravi, narava ozdravi. Med sodi med tista darila narave, ki so večno v modi, njihov 
učinek na telo pa je vselej blagodejen. Izjemno bogato naravno sladilo, ki ga pridelajo 
čebele, vsebuje številne vitamine, minerale, encime, antioksidante … Hipokrat je med 
uporabljal za celjenje ran, danes pa ga svetujejo v primeru slabokrvnosti, nosečnosti, 
pri fizični obremenitvi. Obenem zmanjšuje bolečino, pomirja in sprošča.

Nič čudnega torej, da smo pri nas v skladu s čebelam prijazno filozofijo kot prvi v Slo-
veniji razvili edinstvena medena razvajanja. Med ne deluje zdravilno le v telesu, temveč 
tudi na njem. Je prava zakladnica zdravja, zato oskrbite svojo kožo z vitamini in mine-
rali, privoščite ji razvajanje, ki mu ni para. 

Z medom smo obogatili programe nege obraza in telesa, razvili medene masaže in me-
dene ovoje, dodali še medene kopeli in pripravili program savnanja z medom. Medena 
razvajanja smo nadgradili s posvetovalnico za apiterapijo, ki pomaga krepiti zdravje 
in preprečevati ter lajšati zdravstvene težave s čebeljimi pridelki ali pripravki iz njih.

Veliko jih je – medenih zgodb Laškega. Raziskujte, spoznavajte in se razvajajte!

STE PREIZKUSILI HIŠNO SPECIALITETO? 
Pri nas medu ne uporabljamo le pri wellness tretmajih 
in razvajanjih. Vnesli smo ga tudi v bogato kulinarično 
ponudbo. Na voljo vam je prav poseben medeni meni. 
Nikar ne spreglejte naše hišne specialitete – medene 
pite, ki jo je ustvarilo prav naše slaščičarsko osebje.

ZANIMIVO
Laško je medena destina-
cija, ki skrbi za čebele in 
tradiciji ohranjanja čebe-
larstva posveča veliko po-
zornosti. Občina Laško je 
čebelam prijazna občina, 
družba Thermana čebelam 
prijazno podjetje. V Zdravili-
škem parku vam je na ogled 
vrt medovitih rastlin, ki je 
opremljen tudi s tablicami 
v braillovi pisavi, s čimer sle-
dimo pridobljenemu nazivu 
evropske destinacije odlič-
nosti za dostopni turizem. 

30% popusta

KUPON ZA MEDENO RAZVAJANJE Veljavnost ugodnosti:  
1. 10. 2014 - 31. 10. 2014

1.5. 2015 - 30. 6. 2015

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



NA MEDENE 
WELLNESS TRETMAJE 

V CENTRU ZDRAVJA IN LEPOTE V HOTELU ZDRAVILIŠČE LAŠKO

30% popusta

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

unovči samo en kupon in pri enem nakupu.

KUPON ZA DOTIK PETIH ELEMENTOV Veljavnost ugodnosti: 
1. 11. 2014 - 24. 12. 2014

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



NA MASAŽO 
DOTIK PETIH ELEMENTOV (120 MIN)

V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

30% popusta

Ob unovčitvi predložite kupon na wellness 
recepciji. Kupon velja od ponedeljka do nedelje 
in NE velja ob praznikih. Popust se ne sešteva 
z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih 

bonov. Ena oseba lahko unovči samo en kupon in 
pri enem nakupu.

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

unovči samo en kupon in pri enem nakupu.



98 PORTRET DRUŽINE BETKE ŠUHEL MIHOLIČKLEPET

Je sproščena in nasmejana ter 
topel človek, s katerim zlahka 
navežeš stik. Je radijska in te-

levizijska voditeljica, ki je po 36 letih 
dela v medijih odšla novim izzivom 
naproti. V svojem podjetju BPR se 
ukvarja z odnosi z javnostmi, orga-
nizacijo dogodkov, vodi seminarje 
javnega nastopanja in prireditve. Z 
Betko Šuhel Mikolič in njeno družino 
– možem Deanom in sinom Aleksan-
drom – smo poklepetali ob kratkem 
oddihu v Thermani.

Betka Šuhel Mikolič je rojena Laščan-
ka, ki jo na Zdravilišče Laško vežejo 
prav posebni spomini: »V starem zdra-
viliškem bazenu sem se kot otrok veli-
ko kopala. Sicer pa sem tu opravljala 
tudi prva počitniška dela. Mama mi je 
rekla, da če si želim kaj kupiti, moram 
denar tudi sama zaslužiti. In sem od-
šla delu naproti. Kelnarila sem v sta-

rem zdravilišču, ki je bil takrat strogo 
rehabilitacijski center. Spominjam se, 
da sem bolnikom brez zgornjih okon-
čin pomagala rezati meso na manjše 
koščke, in takrat sem videla, da to 
delo ni niti najmanj enostavno. Opra-
vljala sem tudi druga pomožna dela, 
recimo prala posodo.« 

Njena medijska pot se je začela zelo 
zgodaj. Pri rosnih šestnajstih letih je 
začela delati kot voditeljica progra-
ma na Radiu Celje. »Tisto leto, 1986, 
sem tudi prvič sodelovala na priredi-
tvi Pivo in cvetje, kjer se spominjam, 
da sem nosila narodno nošo v rume-
nih in zelenih odtenkih, torej v pivo-
varniških barvah. 

Lepo je delati z Laščani, s Thermano 
sem na primer sodelovala ob odprtju 
novega dela, pri čemer se moram po-
hvaliti, da sem se v Laško vrnila tudi 

»Tu sem opravljala prva počitniška dela. Kelnarila 
sem v starem zdravilišču, ki je bilo takrat strogo 
rehabilitacijski center.«

BETKA ŠUHEL MIKOLIČ Z DRUŽINO

»V Zdravilišču Laško sem opravljala  
svoje prvo počitniško delo« julija, saj so me organizatorji povabili 

k sodelovanju ob petdeseti obletnici 
prireditve Pivo in cvetje. Tega pro-
jekta sem se zelo veselila, še pose-
bej sem bila vesela, da ni šlo za mojo 
petdesetletnico,« v smehu doda naša 
sogovornica, ki je v času delovnega 
dopusta z družino bivala v Therma-
ni. S seboj so vzeli tudi najnovejšega 
družinskega člana, psička Willyja, ki 

je pasme whippet. Betka se z njim 
vsako jutro še pred peto poda proti 
Šmarni gori, ki je med dopustova-
njem v Laškem ni pogrešala. 

»Thermana ima idealno lego. Zjutraj 
pogledaš skozi okno in se glede na 
trenutno počutje zlahka odločiš, ali 
boš izbral šprint na Hum, ki ga vidiš 
pred sabo, ali raje daljši sprehod na 
Šmohor, ki se bohoti za Thermano,« 
že kuje Betka načrte za prosti čas, 
v katerega bo zagotovo vključila tudi 
t. i. »canicross«, tek po Jagočah z 
Willyjem in s sinom Aleksandrom na 
kolesu. 

Sicer se v Laško vrača redko: »Red-
ko, zelo redko prihajamo v moje ro-

dno mesto, žal samo ob posebnih 
priložnostih, na primer ob 90-letnici 
moje tete Štefke. A vedno, ko pri-
dem nazaj, sem navdušena nad tem, 
kako navkljub temu da se mesto 
razvija, raste, bistvo nekako ostaja 
enako. Sploh ljudje, všeč mi je, da 
so ohranili svojo prvinskost. Tudi ob 
tokratnem obisku sem srečala veliko 
znancev, prijateljev iz mladostnih let 
in všeč mi je, da smo se pogovarjali, 
kot bi se nazadnje videli včeraj, kot 
da vmes ni pretekla kopica let. Všeč 
mi je, ko tako v vaši kavarni slišim 
italijanski jezik in si mislim, da tujci 
že vedo, kaj je dobro, nato pa sama 
sebe vprašam, kako to, da pogosteje 
ne obiščemo Laškega. Vedno znova 
iščemo zanimive kraje, kjer je dovolj 
zelenja, možnosti za različne športe 
in rekreacijo, kjer lahko v miru pre-
tečeš pet kilometrov, se sprostiš, 
napolniš z energijo, in žalostno je, da 
te možnosti ponavadi iščemo izven 
države. To je naša napaka. Zdaj ko 
sem še podrobneje spoznala ponud-
bo Thermane in Laškega, obljubim, 
da bomo prihajali pogosteje. Na 
ayurvedske masaže tudi brez vna-
prejšnjih načrtovanj. Božanske so in 
bi jih v raznovrstni ponudbi uvrstila 
na prvo mesto. Takšne popolne spro-
stitve nisem doživela še nikjer!«

Družina Šuhel Mikolič je zelo aktiv-
na tudi na dopustu. »Radi imamo 
šport, zato na kratkih oddihih zelo 
radi plavamo in kolesarimo. Moški 
del družine se aktivno ukvarja tudi 
z deskanjem in s potapljanjem, tako 
da redno obiskujemo Egipt, kjer so 
pogoji odlični. Seveda smo radi tudi 
doma, kjer preprosto stanujemo, kot 
pravimo temu.«

Naša ponudba je bila tako kot na-
lašč zanje. Uživali so v bazenih, kjer 
so Aleksandra navdušili zlasti tobo-
gani, privoščili so si tek skozi Zdra-
viliški park in se za piko na i sprostili 
še z jogo na zelenici, na kateri jih 
je spremljal mojster joge Pratheep. 
Joga je namreč še ena stvar, ki po-
vezuje Betko in Deana. 

»V Ljubljani redno obiskujeva hot ozi-
roma vročo jogo v prostoru, ogretem 
do 37 stopinj s 60 odstotki vlage, 
kjer uro in pol izvajaš različne položa-
je. Nad njo sva navdušena, saj se ob 
njej temeljito razstrupiva, obenem 
pa ima ta vadba še druge pozitivne 
učinke. Sam na primer opažam, da 
se mnogo lažje zberem oziroma dlje 
časa ostanem zbran, kar je za dana-
šnje dolge in naporne delavnike zelo 
pomembno,« pravi Dean, medtem ko 
Betka doda: »Gre za vadbo, kjer po-
leg vseh ugodnih psihofizičnih učin-

kov vroče joge skupaj na kakovosten 
način preživljava tudi prosti čas.« 

Zdrav način življenja, h kateremu 
sodi tudi zdrava prehrana, jim po-
meni veliko. Zelenjavno-sadne soko-
ve sočijo kar doma, sladkosnednost 
si potešijo s presnimi sladicami, ki 
jih Betki pomaga narediti sin Ale-
ksander. 

»Kuhanje in okusno prehranjevanje 
sta moja strast, ki jo prenašam tudi 
na Aleksandra, zato nas ne boste 
srečali v restavracijah s hitro pre-
hrano,« pravi Betka, ki priznava, da 
moraš imeti za zdrav način življenja, 
kamor uvršča predvsem način pre-
hranjevanja, gibanje in zadovoljno 
življenje, dobre organizacijske spo-
sobnosti in disciplino, da vse, kar si 
zadaš, tudi uresničiš. Izgovora »jutri 
začnem« v njeni družini ne poznajo. 

Sicer pa boste temperamentno dru-
žinico v Thermani še srečali in zlah-
ka prepoznali. Aleksander bo vriskal 
po toboganih, Dean kolesaril do 
Vrha nad Laškim, Betka pa bo po 
sestopu s Huma uživala v klasični 
ayurvedski masaži. 

»Ayurvedske masaže 
so božanske. Takšne 
popolne sprostitve 
nisem doživela še 
nikjer!«

 »Všeč mi je, ko tako 
v vaši kavarni slišim 
italijanski jezik in si 
mislim, da tujci že  
vedo, kaj je dobro.«

KUPON ZA JOGO Veljavnost ugodnosti: 1. 7. 2014 - 31. 10. 2014

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



OBISK JOGE 
V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO 

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

unovči samo en kupon in pri enem nakupu.

1 x brezplačen
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Rojstnodnevne zabave pripravljamo tudi v veliki dvorani Kongresnega centra. Na voljo 
so ples v maskah, gusarska zabava in številne druge tematske rojstnodnevne zabave. 
Mladim gospodičnam je na voljo tudi Wellness rojstni dan, kjer razvajanja, lepotičenja 
in seveda klepetanja ne manjka. 

TERMALNI CENTER

TERMALNA ZABAVA POD VODNO KUPOLO

VEČ INFORMACIJ: Termalni center | termalni.center@thermana.si | 03 734 8900, 03 734 8901

POTAPLJANJE JE ZAKON
Potapljaški klub Pro dive iz Maribora vabi na prikaz 
potapljanja. Potapljaške spretnosti boste lahko preve-
rili 9. in 10. avgusta 2014 v Thermaninem Termalnem 
centru. Preizkusili se boste v potapljanju, spoznavali po-
tapljaško opremo in še mnogo več.

VEČERNA KOPANJA  
PO 19. URI
Zakaj ne bi večerov preživeli na bazenih Termalnega 
centra? Nekajurno vodno sprostitev vam ponujamo za 
samo 3,99 evra.

Cena velja le za člane Thermana cluba, pri čemer ne ve-
ljajo dodatni popusti in ni možen nakup kuponov. Cena 
ne velja v času posebnih dogodkov. Doplačilo za savno 
na ta artikel ne velja v času posebnih dogodkov v savni.

Rojstni dan 
malo 

drugače

POČITNIŠKE AKTIVNOSTIPLAVALNI 
TEČAJI
Plavanje velja za enega najbolj zdravih špor-
tov, saj je gibanje v vodi zelo enostavno, obe-
nem pa na naše telo deluje zelo intenzivno. 
Laška termalna voda ima zelo ugoden vpliv in 
kakovostno biopolje, tako da je odlično počutje 
po kopanju pri nas zagotovljeno. 

Plavalni tečaji so nepogrešljiv del naše ponud-
be. Na voljo so začetni in nadaljevalni plavalni 
tečaji za otroke in odrasle ter tečaji plavanja za 
vrtce in osnovne šole, za katere imamo pripra-
vljeno ugodno ponudbo.

Ste starš in si belite glavo, kaj bo med počitni-
cami počel vaš otrok? Ne prepustite ga dolgočas-
ju, televiziji in računalniškemu zaslonu. Naj pride 
k nam, v Thermano, kjer se bo naučil marsikaj 
novega, spoznal veliko novih prijateljev in počitni-
ce okronal z nepozabnimi spomini. Na voljo vam 
je počitniško varstvo otrok.

CELODNEVNO VARSTVO  
Za otroke od 6. do 15. leta, od 7. do 16. ure 

Cena 16 € na otroka na dan zajema:

• učenje plavanja in/ali vaterpola pod strokov-
nim vodstvom,

• igre v vodi in telovadnici,
• sprehode v naravo,
•  kreativne delavnice,
•  učenje Vodomčkovega plesa,
•  možnost prevoza z vlakom iz Celja (doplačilo),
•  dopoldanska, popoldanska malica in kosilo.

Obvezne so predprijave, minimalno število prija-
vljenih za izvedbo programa je pet otrok dnevno.

Na ceno ni dodatnih popustov, velja pa 10 odstot-
kov popusta za drugega otroka iz iste družine ter 
15 odstotkov za tretjega oziroma vsakega nasle-
dnjega. Možen je nakup darilnega kupona.

PAKET ŽURKA
Vsebuje: Vodomčkov menu, vabila, 2,5 
ure animacijskega programa, vstop v 
Termalni center do 2,5 ure, zgoščenko s 
fotografijami takoj po zabavi, darilo za 
slavljenca/slavljenko.
Cena: 14€ na osebo.

PAKET MEGA ŽUR
Vsebuje: Vodomčkov menu, vabila, 4 ure 
animacijskega programa, vstop v Ter-
malni center do štiri ure, zgoščenko s 
fotografijami takoj po zabavi, darilo za 
slavljenca/slavljenko.
Cena: 17 € na osebo

Naj bo rojstni dan vašega otroka resnično nepozaben. Poln veselega 
čofotanja v termalni vodi in bogatega animacijskega programa.

Izbirate lahko med dvema paketoma.

KUPON ZA KOPANJE

Veljavnost ugodnosti:  
dan žena, 8. 3. 2015, dan mučenikov, 10. 3. 2015 in materinski dan, 25. 3. 2015



NA  
CELODNEVNO KOPANJE  

V THERMANI LAŠKO

Ob unovčitvi predložite kupon na kopališki recepciji.  
 Popust se ne sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za 
nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko unovči samo  

en bon in pri enem nakupu.

30% popusta 

KUPON ZA PLAVALNI TEČAJ



NA  
PLAVALNI TEČAJ OTROCI  

IN ODRASLI 
V TERMALNEM CENTRU

Ob unovčitvi predložite kupon na kopališki recepciji.  
 Popust se ne sešteva z ostalimi popusti. Ne velja za 
nakup darilnih bonov. Ena oseba lahko unovči samo  

en bon in pri enem nakupu.

10% popusta 

KAJ VAM PRINAŠA 
ČLANSTVO  
V THERMANA CLUBU?
Želimo nagraditi vašo zvestobo in zaupanje,  
zato vas vabimo, da se pridružite veliki družini 
Thermana cluba, ki šteje več kot 40.000 članov.

Na voljo sta vam Zlata in Modra Thermana  
club kartica. 

UGODNOSTI ZA IMETNIKE ZLATE KARTICE: 
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. Člana-
rina se poravna pred koriščenjem članskih ugodnosti, 
velja eno leto od dneva vplačane članarine, ugodnosti 
pa veljajo takoj.

15% popust na redne, sezonske in določene akcijske cene penzionov in 
programov. Popust ne velja za ponudbe, ki to posebej označujejo in za 
posebne kartičarske akcije. Popusti se ne seštevajo (popust velja ob 
koriščenju storitev) • 20 % popust na veljavne cene kopaliških storitev 
(popust velja ob koriščenju storitev) • 10 % popust na veljavne cene well-
ness in zdravstvenih storitev (popust velja ob koriščenju storitev) • 10 % 
popust za nakup storitvenih darilnih kuponov • 5% popust za gostinske 
storitve - ob enkratnem nakupu min. 100 EUR (popust velja ob kori-
ščenju storitev) • ugodnosti priporočil • nagrade za zvestobo – zbiranje 
bonusnih točk in ustvarjanje nagradnih bonusov za lastnika kartice • 
možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba • prejemanje 
rednih informacij o programih in storitvah družbe Thermana d. d. • mo-
žnost sodelovanja v nagradnih igrah • letno srečanje imetnikov kartic.

UGODNOSTI ZA IMETNIKE MODRE KARTICE:
Članstvo imetnikov Thermana club je brezplačno in 
velja za nedoločen čas. Modro kartico si lahko pridobi 
oseba nad 15. letom starosti, ki pravilno izpolni pri-
stopnico.

Nagrade za zvestobo – zbiranje bonusnih točk in ustvarjanje nagra-
dnih bonusov • ugodnosti priporočil • možnost koriščenja posebnih 
ugodnosti za člane kluba • prejemanje rednih informacij o programih 
in storitvah družbe Thermana d. d. • možnost sodelovanja v nagradnih 
igrah • letno srečanje imetnikov kartic.

UGODNOSTI ZA ČLANE VODOMČEK CLUBA:
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 do-
polni 15 let.

Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane • prejemanje rednih 
informacij o programih in storitvah družbe Thermana d. d. • darilo za 
rojstni dan • možnost sodelovanja v nagradnih igrah • posebne ugo-
dnosti / izobraževalne vsebine • letno srečanje imetnikov kartic.

Ne glede na barvo kartice, za katero se boste odlo-
čili, ne pozabite kartice predložiti ob vsakokratnem 
obisku. Vsak nakup namreč prinaša bonitetne točke.

NOV OBRAČUN BONITETNIH TOČK 
PRINAŠA ŠE VEČ RAZVAJANJA
Bonitetno obdobje je časovno omejeno na šest mesecev (od 1. 
decembra do 31. maja in od 1. junija do 30. novembra). Točku-
je se vsak nakup nad 1 EUR. 1 EUR prinese 1 točko. Ob koncu 
vsakega obračunskega obdobja seštejemo vse nakupe in vam 
izdamo vrednostni bon, ki ga lahko uporabite za katerokoli sto-
ritev v Thermani Laško.

Bonus točke Boniteta (v €)

Do 99 Točke se prenesejo v naslednje 
obračunsko obdobje.

Od 99 točk 3 % od vrednosti točk 

REKREACIJA 
»LETOS PA RES ZAČNEM!«
Ste tudi vi med tistimi, ki si vsako leto obljubite, da 
boste v svoje življenje vnesli več rekreacije, gibanja, da 
boste storili več za svoje zdravje in dobro počutje?

Vaše misli vam pomagamo spremeniti v akcijo. Izgovo-
rov ne sprejemamo, obljubljamo pa odlično počutje, večjo 
samozavest in nasmešek na obrazu.

Sezono rekreacije napoveduje naš teden brezplačne 
vadbe, ki bo na voljo od 22. do 29. septembra 2014. 

Spremljajte nas na www.thermana.si in preverite vadbe, 
ki jih bomo za vas pripravili v sezoni 2014/15. Vse vadbe 
bodo v telovadnici Wellness Spa Centra v Hotelu Ther-
mana Park Laško.

Veljavnost ugodnosti: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015
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Bolečine v križu ali hrbte-
nici. Glavoboli. Slabo po-
čutje. Težave s preba-
vili, z dihali. Težave z 
zbranostjo. Tegobe, 
ki so pri večini ljudi 
žal kronične nara-
ve. Če ste se v opi-
sanem prepoznali, 
berite dalje. Svoje 
misli in telo vam v na-
šem Thermana&Veda 
Ayurveda Centru Laško 
pomagamo spraviti v har-
monijo. 

Joga izvira iz Indije, kjer predstavlja po-
memben del življenja Hindujcev. 
Zaradi izjemno vsestranskih 
ugodnih učinkov na telo 
nanjo vse bolj prisegamo 
tudi v zahodnem delu 
sveta. Z dihalnimi vaja-
mi, s telesnimi položaji 
oziroma asanami in z 
mentalnim osredotoče-
njem dosegamo tako tele-
sno kot duševno uravnoveše-
nost. Z izvajanjem joge si lahko 
lajšamo bolečine najrazličnejših izvorov. 
Različni položaji, v katerih zadr-
žujemo svoje telo, pripomo-
rejo k masaži notranjih 
organov, ki blagodejno 
vplivajo na naše po-
čutje. Poleg vsega se 
telo temeljito pre-
diha, napolni s kisi-
kom. 

V Thermani Laško 
gremo še korak dlje 
od klasičnega izvaja-
nja joge. Ponosni smo na 

Thermana&Veda Ayurveda 
Center Laško, ki v skla-

du s staro indijsko 
modrostjo človeka 
obravnava celostno. 
Ekipo sestavljajo 
izkušeni indijski te-
rapevti, trener joge 
in ayurveda kuhar, 

ki prihajajo iz Kerale 
na jugu Indije. Slednja 

velja za zibelko in center 
svetovne ayurvede.

Ayurveda se ne ukvarja zgolj z lajšanjem 
posameznih bolezni, temveč proučuje 

človekov celoten odnos do telesa 
in duha. Razlaga, kako naše 

misli, prehrana in način ži-
vljenja vplivajo na naše 
fizično stanje. Tako po-
leg joge, ki predstavlja 
enega od ayurvedskih 

stebrov, k celostni ayur-
vedski obravnavi sodijo 

še razstrupljanje in pravilno 
hranjenje, zeliščne terapije in ma-

saže ter meditacije z molitvijo.

Ayurveda človeka uči, kako 
živeti v harmoniji z na-

ravo, kako živeti zdra-
vo. Pokriva vse vidike 
zdravja, saj spodbu-
ja telesno, umsko, 
čustveno in duhovno 
dobro počutje. Kar 

je pravo nasprotje 
današnjega hitrega 

tempa življenja in »in-
stant« užitkov.

Vrelec mladosti je brezčasen vir dobrega počutja. Kar nekaj 
vode je že preteklo od takrat, ko je bila ta masaža osnovana pod 
rokami domačih Thermaninih terapevtov. Še vedno sodi med 
masaže, ki so prodajna uspešnica, po kateri posegajo številni 
naši gostje.

Dveurni ritual sprosti telo in duha, utrujenost izgine, izboljša se 
krvni obtok, kar deluje poživljajoče. Koža se nahrani, telo se raz-
strupi, ponovno se vzpostavi energetska uravnovešenost, ki je 
ključnega pomena za dobro počutje. 

Ritual se izvaja v treh stopnjah. Vsaka ima svoj namen in vpliv 
na telo. Najprej zeliščna kopel za noge in skodelica zeliščnega 
čaja umirita telo. Piling telesa s himalajsko soljo in z izbranimi 
eteričnimi olji kožo pomladi in osveži. 

Sledi sproščujoča masaža. Mošnjička iz himalajske soli terapevt 
položi na področje rok in trebuha. Vloga mošnjičkov je, da iz tele-
sa odstranita hlad in vlago. Po pritisku na akupresurne točke za 
sproščanje sledi masaža obraza, lasišča in dekolteja. Na tretje 
oko se glede na nebesno znamenje položi ustrezen kristal. Sledi 
refleksna masaža stopal, celovito razvajanje pa zaokroži masa-
ža hrbta. 

Vsa masažna olja, kreme in voski, ki se uporabljajo pri ritualu, 
so naravnega izvora in brez umetnih primesi. Masažna krema je 
celo narejena po zamisli naših terapevtov in je bogata z drago-
cenimi eteričnimi olji, ki ugodno vplivajo na kožo. 

Vrelec mladosti je pravi ritual za vse, ki hočejo nekaj edinstve-
nega in si v skrbi za svoje zdravje in vitalnost želijo privoščiti 
popolno psihično in fizično sprostitev.

AYURVEDARAZVAJAM SE |

Različni 
položaji, v 

katerih zadržujemo 
svoje telo, pripomorejo 

k masaži notranjih 
organov, ki blagodejno 

vplivajo na naše 
počutje.

ZA HARMONIJO UMA IN TELESA
AYURVEDA

MLADOSTI
Vrelec

KUPON ZA AYURVEDSKO MASAŽO Veljavnost ugodnosti:  
1. 7. 2014 - 31. 7. 2014

1. 5. 2015 - 30. 6. 2015

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



NA MASAŽO 
ABHYANGAM 

V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

30% popusta

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

unovči samo en kupon in pri enem nakupu.

KUPON ZA VRELEC MLADOSTI Veljavnost ugodnosti: 
6. 1. 2015 – 28. 2. 2015

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

 NA MASAŽO 
VRELEC MLADOSTI

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

30% popusta

Ob unovčitvi predložite kupon na wellness 
recepciji. Kupon velja od ponedeljka do nedelje 
in NE velja ob praznikih. Popust se ne sešteva 
z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih 

bonov. Ena oseba lahko unovči samo en kupon in 
pri enem nakupu.

SEZONSKI PROGRAMI

JESEN IN ZIMA V THERMANI LAŠKO 

THERMANA 
VAS RAZVAJA

4. PLESNI  
COCTAIL  
VIKEND

JESENSKE 
POČITNICE

BOŽIČNA 
PRAVLJICA

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

VSI SEZONSKI PROGRAMI VSEBUJEJO: polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja), neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park Laško**** superior 

in Zdravilišče Laško**** (tudi na dan odhoda), dnevno uporabo fitnes centra, možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi, kopalni plašč v sobi (odrasli), 
GRATIS darilni bon v vrednosti 1 x ali 2 x 10 € (pri bivanju 5 noči) za wellness ali zdravstvene storitve, program animacije, sprostitve in rekreacije.

Za 2 osebi  
3 dni / 2 noči  

že od 189,97 € 
v hotelu Zdravilišče  

Laško**** za imetnike  
Zlate kartice Thermana cluba

Že od 115 €  
na osebo  

v hotelu Zdravilišče Laško****

3 dni / 2 noči  
že od 107,65 € 
v hotelu Zdravilišče  

Laško**** za imetnike Zlate 
kartice Thermana cluba in z 
vključenim 15 % počitniškim 

popustom!

3 dni / 2 noči že 
od 107,65 € 

v Hotelu Zdravilišče  
Laško**** za imetnike  

Zlate kartice Thermana 
cluba in z vključenim 15 % 

počitniškim popustom!

31. 8. – 24. 10. 2014
2. 11. – 19. 12. 2014

19. - 21. 9. 2014 24. 10. – 2. 10. 2014 19. 12. – 28.12. 2014

Popolno razvajanje  
za pol cene. 

Druga oseba  
50 % popusta!

Preko 25 plesnih 
delavnic in odlični plesni 

pogoji - parket

POČITNIŠKI BONUS,  
ki prinaša 15 % popusta  

za vso družino. 

Posebna ugodnost  
za 2. otroka do 12. leta:  

brezplačno bivanje.

POČITNIŠKI BONUS,  
ki prinaša 15 % popusta  

za vso družino. 

Posebna ugodnost:  
1 otrok do 5 let in 1 otrok  

do 12 let bivata brezplačno.

THERMANINI PROGRAMI

PROGRAM VSEBUJE: polpenzion (samopostrežni zajtrk 
in večerja), neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 
Laško**** superior in Zdravilišče Laško**** (tudi na dan 
odhoda), dnevno uporabo fitnes centra, možnost uporabe 
brezžičnega interneta v sobi, kopalni plašč v sobi (odrasli), 
GRATIS darilni bon v vrednosti 1 x ali 2 x 10 € (pri bivanju 
5 noči) za wellness ali zdravstvene storitve, darilce, 
program animacije, sprostitve in rekreacije.

28. december 2014 – 2. januar 2015

NOVO LETO 

Pri koriščenju programa NOVO LETO, ki vključuje nočitev  

iz 31. 12. 2014 na 1. 1. 2015, je obvezno doplačilo za silvestrsko zabavo.

IZKORISTITE
UGODNOSTI 
THERMANA 

CLUBA!
3 dni / 2 noči že od 122 €

v Hotelu Zdravilišče Laško

za imetnike Zlate kartice Thermana

club in s popustom First Minute

FIRST MINUTE: 15 % popusta

za rezervacije in plačila do 31.10.2014
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VSI PROGRAMI DOBREGA POČUTJA VSEBUJEJO: neomejen vstop v bazene, vstop v fitnes, brezplačno uporabo kopalnega plašča, brezplačen dostop 
do brezžičnega interneta, program animacije, sprostitve in rekreacije. Na cene velja popust za člane Thermana cluba. Programi in cene veljajo za leto 2014.

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

PROGRAMI DOBREGA POČUTJA 2014 TRADICIJA DOBREGA 
POČUTJA OD LETA 1854

ROMANTIČNI  
ODDIH V DVOJE

Z razvajanjem  
do prerojene ljubezni.

AYURVEDA  
VIKEND

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

MEDENO  
RAZVAJANJE

Med, simbol zdravja  
in dobrega počutja.

ODDIH  
ZA UPOKOJENCE

Poseben program  
samo za upokojence!

WELLNESS VIKENDI WELLNESS VIKENDI WELLNESS PO LAŠKO WELLNESS PAKET

Laško že dolgo slovi po romantičnih ko-
pelih in uživanjih v dvoje. Pričakujejo vas 

kopel ob soju sveč, svežina penečega 
vina, zajtrk v postelji …

Program vsebuje: bivanje v stan-
dardni sobi hotela Thermana Park 
Laško, penina v sobi na dan priho-
da, 1 x svečana večerja v a la carte 
restavraciji, 1 x svečana večerja na 
Gradu Tabor, 1 x postrežba zajtrka 
v sobo, romantična kopel v Wellness 
Spa Centru, darilni bon 1 x 10 € za 
koriščenje wellness ali zdravstvenih 
storitev, na dan odhoda je soba na 
razpolago do 14.00 ure.

Spoznajte starodavno indijsko medi-
cinsko vedo, ki opredeljuje načine za 

ohranjanje zdravja in zdravljenje bolezni 
s terapijami, masažami, zeliščnimi zdra-
vili, pravilno prehrano in telesno vadbo. 

Program vsebuje: bivanje v standar-
dni sobi hotela Thermana Park Laško, 
darilni bon v vrednosti 10 € za kori-
ščenje wellness ali zdravstvenih stori-
tev, neomejen vstop v Savna Center, 
1 x posvet pri specialistu ayurvede 50 
min, 1 x ayurvedski tretma po nasve-
tu specialista ayurvede, 1 x individual-
na ura joge 60 minut, ayurvedski čaj 
na voljo v restavraciji hotela, možnost 
prehrane po načelih ayurvede.

Program vsebuje: bivanje v stan-
dardni sobi hotela Zdravilišče Laško, 
medeno večerjo v a la carte resta-
vraciji Zdravilišča Laško, medeno 
– mlečna masaža 60 min, medeno 
presenečenje v sobi, darilni bon v vre-
dnosti 10 € za koriščenje wellness ali 
zdravstvenih storitev.

Program vsebuje: pijačo dobrodošli-
ce, bivanje v standardni dvoposteljni 
sobi, gratis darilni bon v vrednosti 10 
€ za wellness ali zdravstvene stori-
tve, posvet pri fizioterapevtu 20 min, 
jutranja telovadba, popoldanska 
rekreacija v bazenu, nordijska hoja, 
dnevno pitje termalne vode v pivnici 
Zdravilišča Laško.

Navedena cena velja za bivanje v 
Zdravilišču Laško.

Medeni program je odlična izbira za vse, 
ki želite svojo energijo in ravnovesje čr-

pati iz narave. Poleg nastanitve vključu-
je zgodbo medenega razvajanja v Centru 

zdravja in lepote Zdravilišča Laško.

399 € za 3 dni (2 noči)  
za 2 osebi

226 € za 
3 dni (2 noči) 

Od 249 €  
za 4 dni / 3 noči

Od 179 €  
za 4 dni / 3 noči

SPROSTITEV PO  
NAPORNEM TEDNU
Podarimo vam gratis darilni bon.

THAI VIKEND 
Vračanje energije 

in zdravja v utrujeno telo.

PIVOVSKO  
RAZVAJANJE
Črpanje dobrega počutja 

 iz pivovskega zlata. 

TERMALNO  
RAZVAJANJE 

Kopanje, razvajanje … Uživanje!

WELLNESS VIKENDI WELLNESS VIKENDI WELLNESS PO LAŠKO WELLNESS PAKET

Za vse, ki po napornem delovnem tednu 
potrebujete malo spremembe. Povsem 
sproščeno ali pa bolj aktivno preživet 

konec tedna, v družbi partnerja, družine 
ali prijateljev. 

Program vsebuje: bivanje v stan-
dardni dvoposteljni sobi (izbirate lah-
ko med bivanjem v hotelu Thermana 
Park Laško ali Zdravilišče Laško), 1 x 
GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € 
za wellness ali zdravstvenih storitve.

Kratek oddih v hotelu Thermana Park 
Laško****Superior in razvajanje s tajski-

mi masažami, kjer vam bomo povrnili 
energijo.

Program vsebuje: bivanje v stan-
dardni sobi hotela Thermana Park 
Laško, darilni bon v vrednosti 10 € 
za koriščenje wellness ali zdravstve-
nih storitev, neomejen vstop v Sav-
na Center Thermana Park Laško, 1 x 
Thai-masaža z aromatičnimi olji 50 
min, 1 x Thai – protistresna masaža 
stopal 40 min.

Program vsebuje: bivanje v stan-
dardni dvoposteljni sobi v hotelu 
Thermana Park Laško, 1 x celotna 
wellness masaža s pivskim maslom 
(60 min), 1 x obisk Pivovarne Laško 
z degustacijo piva ali darilo ob odho-
du, pijača dobrodošlice, 1 x pivovski 
meni v a la carte restavraciji Ther-
mana Parka Laško, neomejen vstop v 
Savna Center, darilni bon v vrednosti 
10 € za koriščenje wellness ali zdra-
vstvenih storitev.

Program vsebuje: bivanje v standar-
dni dvoposteljni sobi, 1 x gratis darilni 
bon v vrednosti 10 € za wellness ali 
zdravstvenih storitve, pri 4 nočeh ali 
več pa v vrednosti 2 x 10 €, sveža pi-
tna termalna voda ob prihodu v sobo.

Navedena cena velja za bivanje v 
Zdravilišču Laško.

189-letna tradicija varjenja piva v 
Laškem daje celotnemu mestu prav 

poseben pečat. Tradicija, ki jo spoštuje 
tudi Thermana.

Za vaš oddih na valovih laških vrelcev, 
kjer lahko čez dan uživate v bazenih, se 

prepustite spretnim rokam maserjev 
ali se odpravite na spoznavanje bogate 

zgodovinske in kulturne dediščine 
Laškega.

Od 149 €  
za 3 dni / 2 noči

229 € za 
3 dni / 2 noči

Od 319 €  
za 4 dni / 3 noči

Od 213 €  
za 4 dni / 3 noči

AYURVEDSKI 
PROGRAMI 
BIVANJA  
V HOTELU  
THERMANA  
PARK LAŠKO

Izberete lahko med  
naslednjimi programi:

• DETOX, 
• SHUJŠEVALNI, 
• POMLAJEVALNI, 
• ANTI-AGE, 
• BURN-OUT, 
• YOGA &  

MEDITACIJA,
• LEPOTA PO  

AYURVEDSKO.

PROGRAM  
ZA SPROSTITEV

Terapija kot preventiva.

PO POŠKODBI  
SPODNJE OKONČINE 

Namenjen po poškodbi kolena  
ali gležnja.

PO MOŽGANSKI  
KAPI 

Do hitrejšega okrevanja vam lahko 
pomagajo tudi naši strokovnjaki.

Program vsebuje: bivanje v standar-
dni dvoposteljni sobi v hotelu Zdra-
vilišče Laško, neomejen vstop v ba-
zene družbe Thermana, vsakodnevni 
vstop v fitnes, 2 x limfno drenažo 
obraza in zatilja (30 min), 1 x klasično 
polovično masažo (30 min), 1 x re-
fleksno masažo stopal (30 min), 1 x 
podvodno celotno masažo (25 min), 1 
x Bownovo terapijo (55 min), dnevno 
pitje termalne vode v pivnici Zdravili-
šča Laško, dnevno jogo in rekreacijo. 

Program vsebuje: bivanje v standar-
dni dvoposteljni sobi v hotelu Zdravi-
lišče Laško, neomejen vstop v bazene 
družbe Thermana, vsakodnevni vstop v 
fitnes, 3 x fizioterapevtsko obravnavo 
(30 min), 4 x protibolečinsko elektro-
stimulacijo (20 min), 4 x vaje v fitnesu 
pod nadzorom fizioterapevta (20 min), 
1 x Medi tape, 1 x brošuro Vaje za izbolj-
šanje ravnotežja in propriocepcije, dnevno 
pitje termalne vode v pivnici Zdravili-
šča Laško, dnevno jogo in rekreacijo.

Program vsebuje: bivanje v standar-
dni dvoposteljni sobi v hotelu Zdra-
vilišče Laško, neomejen vstop v ba-
zene družbe Thermana, vsakodnevni 
vstop v fitnes, 3 x Bobath obravnavo 
(45 min), 4 x šolo hoje (15 min) – ko-
rekcija hoje in izboljšanje ravnotežja, 
4 x klasično delno masažo (20 min), 1 
x Bownovo terapijo (55 min), dnevno 
pitje termalne vode v pivnici Zdravili-
šča Laško, dnevno jogo in rekreacijo. 

Od 549 €  
 za 8 dni / 7 noči

Od 565 €  
 za 8 dni / 7 noči

Od 639 €  
 za 8 dni / 7 noči

V LAŽJI KORAK  
Z ARTROZO

Da bo vsakodnevni korak  
manj boleč.

ZDRAVILIŠKA  
OSKRBA

Pomoč in zdravstvena nega  
osebja v prijetnem zdraviliškem 

okolju. 24-urna zdravstvena 
nega, daljše bivanje  

po ugodni ceni.

ZDRAVILIŠKO  
ZDRAVLJENJE

Za upravičence ambulantnega 
zdraviliškega zdravljenja in goste  

z napotnico za fiziatra ter za  
spremljevalce koristnikov  

napotnice ZZZS.

Program vsebuje: bivanje v stan-
dardni dvoposteljni sobi, neomejen 
vstop v bazene družbe Thermana, 
vsakodnevni vstop v fitnes, 3 x fizio-
terapevtsko obravnavo (30 min), 4 x 
sobno kolo (15 min), 4 x biostimulaci-
jo z laserjem (10 min), 4 x parafango 
(1 obloga 20 min) 1 x Medi tape, 1 x 
brošuro Vaje za izboljšanje ravnotežja in 
propriocepcije, dnevno pitje termalne 
vode v pivnici Zdravilišča, dnevno 
jogo in rekreacijo.

Program vsebuje: namestitev v 
dvoposteljni sobi na negovalnem 
oddelku ali v hotelskem delu, zače-
tni pregled ob sprejemu in posvet 
pri zdravniku specialistu, vsak dan 
kopanje v bazenu ali 1 x tedensko 
kopanje v Hubbardovi kadi po na-
svetu zdravnika, vsakodnevni vstop 
v fitnes po nasvetu zdravnika, 10 % 
popusta na nego ali pomoč pri dnev-
nih aktivnostih, dnevna terapija s 
pitjem Laške termalne vode.

Polni penzion, terapije na napotnico! 
Program vsebuje: namestitev v stan-
dardni dvoposteljni sobi, neomejen 
vstop v bazene družbe Thermana po 
nasvetu zdravnika, vsakodnevni vstop 
v fitnes po nasvetu zdravnika, dnevno 
pitje termalne vode v pivnici Zdravili-
šča Laško, dnevno jogo in rekreacijo. 
Izbirate lahko med bivanjem v hotelu 
Thermana Park Laško****Superior ali ho-
telu Zdravilišče Laško****.

Od 599 €  
 za 8 dni / 7 noči

59 € na dan,
min. bivanje 29 dni

Od 64 € na dan, 
min. bivanje 8 dni

Zdravljenje v zdravilišču, na katerega ste 
napoteni na osnovi predloga osebnega ali 

zdravnika specialista, prinaša bistveno 
izboljšanje zdravstvenega stanja, povrni-
tev funkcionalnih in delovnih sposobnosti 

ter preprečitev napredovanja bolezni 
ali slabšanja zdravstvenega stanja. Ob 
odlični zdravstveni oskrbi in zdravilni 

moči termalnih vrelcev je prijetno in bolj 
sproščeno zdraviliško okolje pri izboljša-

nju rezultatov še dodatno pomaga. 

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

3 x polpenzion: 490 €
5 x polpenzion: 780 €

7 x polpenzion: 1.050 €
10 x polpenzion 1.490 €
14 x polpenzion: 1.990 €

REZERVACIJE  
IN INFORMACIJE:

Brezplačna številka:  
080 81 19 

E-mail: info@thermana.siVEČ O PONUDBI IN CENAH PROGRAMOV: www.thermana.si | 080 81 19
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RAZVOJ INSTITUCIONALNEGA 
VARSTVA STAREJŠIH
Na mestu Doma starejših Laško 

so pred letom 2000 stale tri vile 
z gospodarskim poslopjem. Upora-
bljali so jih kot depandanse Zdravi-
lišča Laško, na istem mestu pa so 
bili tudi vrtovi, kjer so gojili predvsem 
cvetje za potrebe zdravilišča. 

V letu 2000 se je začela prenova ob-
stoječih stavb. Vse štiri zgradbe danes 
predstavljajo zaokroženo celoto, kjer 
od leta 2001 izvajamo institucionalno 
varstvo starejših v Domu starejših La-
ško in v oskrbovanih stanovanjih. 

Prostori v domu kot tudi v oskrbo-
vanih stanovanjih so nadstandardni 
in prilagojeni težje gibljivim osebam. 
Uporabnikom doma zagotavljamo 
storitve v eno-, dvo- in troposteljnih 
sobah z lastno kopalnico. Oskrbova-
na stanovanja so opremljena kot ho-
telske sobe, večja imajo dodano tudi 
kuhinjo.

V trinajstih letih delovanja smo se 
razvili v izvajalca varstva starejših 

z bogatimi izkušnjami, čigar poslan-
stvo je zagotavljanje kakovosti celo-
stne skrbi za starejše prebivalce. 

V času svojega delovanja smo veliko 
pozornosti posvetili strokovni nad-
gradnji programov, ki jih ponujamo. 
V delu doma smo uvedli princip dela, 
ki je značilen za domove četrte ge-
neracije, ki so razširjeni v zahodnoe-
vropskih državah.

Gre za bivanje v gospodinjskih sku-
pinah, ki temeljijo na delovno-soži-
tnem konceptu normalizacije življe-
nja v inštituciji. Model gospodinjske 
skupine ustvarja podobo družinske-
ga življenja. 

Stanovalcem želimo s takšnim nači-
nom dela zagotoviti več domačnosti 
in jim omogočiti, da sami odločajo o 
svojem poteku dneva in o bivanju v 
domu nasploh.

Življenje v manjših skupinah stano-
valcem omogoča, da lažje sprejmejo 
novo okolje, prav tako jim omogoča 
večjo povezanost, daje jim občutek 
pripadnosti, sprejetosti in varnosti. 

Gospodinjska skupina Spominčica 
je namenjena stanovalcem, ki ima-
jo demenco in zaradi tega potrebu-
jejo posebno vodenje in usmerjanje. 
Prostori te gospodinjske skupine so 
v pritličju, kar dementnim daje mo-
žnost samostojnih izhodov na ureje-
no in varno ograjeno zeleno površino. 

Ker po naših storitvah povprašu-
je vse več težko bolnih stanovalcev, 
smo ustanovili paliativno skupino, v 
kateri sodelujejo zdravnica splošne 
medicine, socialna delavka, medi-
cinske sestre, delovna terapevtka in 
fizioterapevtka, svojci uporabnika, 
prostovoljci društva Hospic in seve-
da uporabnik. To, da imamo v Domu 
starejših Laško zaposleno zdravnico 
splošne medicine, ki k nam prihaja 
vsak delovni dan, je neprecenljivo, 
saj zelo dobro pozna stanovalce in 
njihove težave.

Poleg zagotavljanja storitev s po-
dročja nege in oskrbe stanovalcem 
ponujamo tudi pestro paleto intere-
snih aktivnosti. Stanovalci se imajo 
možnost vključiti v skupine za samo-
pomoč, lahko se pridružijo pevskemu 
zboru, skupini za ročna dela, lahko 
se vključijo v mizarsko delavnico, so-
delujejo pri eko krožku, lahko se pri-
družijo molitveni ali pekovski skupini, 
se začnejo učiti angleški jezik in še 
mnogo drugega.

Ena od aktivnosti, ki je za stanovalce 
zelo zanimiva, je joga. Vadba poteka 
pod vodstvom izkušenega mojstra 
joge, ki prihaja iz Indije. Joga se pri 
nas izvaja tako, da je prilagojena 
starejšim in se je lahko udeležijo tudi 
gibalno ovirani stanovalci. 

Pri aktivnostih joge tedensko sode-
luje približno deset udeležencev, ki z 
navdušenjem povedo, da je v njiho-
va življenja prinesla več notranjega 
miru in življenjske vedrine. Povedo 
tudi, da joga lajša težave z nespeč-
nostjo, pripomore k lažjemu razmi-
šljanju in boljšemu spominu.

Stanovalci imajo možnost upora-
bljati računalnik in tako imenovani 
e-kotiček, kjer lahko neomejeno do-
stopajo do interneta. Za pestro dru-
žabno življenje poskrbijo tudi razna 
društva, pevski zbori, prostovoljci in 
otroci iz šole ter vrtca.

Ker raziskave kažejo pozitivne učin-
ke živali na človekovo počutje, smo 
se v domu odločili toplo zavetje po-
nuditi morskemu prašičku in dvema 
želvama. Opažamo, da živali stano-
valce povezujejo, jih pomirjajo in pri 
njih aktivirajo občutek skrbi, odgo-
vornosti in koristnosti.

Svojim uporabnikom zagotavljamo 
tudi veliko urejenih parkovnih povr-
šin, ki vodijo skozi Zdraviliški park do 
mestnega jedra Laškega.

V neposredni bližini doma imamo ze-
liščni vrt, ki služi v terapevtske na-
mene, hkrati pa ima tudi uporabno 
vrednost.

V Domu starejših 
Laško zagotavljamo 
prijetno in kakovostno 
preživljanje tretjega 
življenjskega obdobja
• PRIJAZNOST IN  

INDIVIDUALNI 
PRISTOP

• 24-URNA 
PRISOTNOST 
ZDRAVSTVENEGA 
IN NEGOVALNEGA 
OSEBJA

• AKTIVNOSTI 
DELOVNE 
FIZIOTERAPIJE

• GOSPODINJSKE 
SKUPINE

• ODDELEK S 
POVEČANO 
POZORNOSTJO

• PESTRA PONUDBA 
AKTIVNOSTI ZA 
PROSTI ČAS

• PALIATIVNA OSKRBA 
OB PODPORI 
ZDRAVNICE SPLOŠNE 
MEDICINE

• UREJENE 
SPREHAJALNE POTI

• RESTAVRACIJA IN 
SLAŠČIČARNA

• NEPOSREDNA 
BLIŽINA ZDRAVILIŠČA 
LAŠKO IN THERMANA 
PARKA LAŠKO

Življenje v manjših 
skupinah stanovalcem 
omogoča, da lažje 
sprejmejo novo 
okolje, prav tako 
jim omogoča večjo 
povezanost, daje jim 
občutek pripadnosti, 
sprejetosti in varnosti.

ZA VEČ 
INFORMACIJ 
POKLIČITE  
BREZPLAČNO  
ŠTEVILKO 
080 81 19

Stanovalci se radi pridružijo skrbi 
za urejeno okolico. Občina Laško je 
v okviru tekmovanja Moja dežela – 
lepa in gostoljubna Domu starejših 
Laško podelila priznanje za drugo 
mesto v kategoriji najbolj urejenih 
javnih objektov v letu 2013.

Vodja programa oskrbe starejših
Janja Podkoritnik Kamenšek,  
univ. dipl. soc. del.

NAGRADNA KRIŽANKA

NAGRADE ZA PRAVILNO  
REŠENO KRIŽANKO:
• 1. nagrada; 1 x masaža Vrelec mladosti.
• 2. nagrada: 1 x medena masaža  

celotnega telesa.
• 3. nagrada: 1 x nedeljsko kosilo za dve 

osebi v restavraciji hotela Thermana  
Park Laško.

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

Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici 
(skupaj z vašimi osebnimi podatki: ime, priimek, 
naslov, poštna številka, telefonska številka) na naslov: 
Uredništvo Moje Thermane, Zdraviliška cesta 6, 3270 
Laško, do 31. 12. 2014. 

Izžrebance bomo objavili na www. thermana.si .

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE  
MOJA THERMANA 11:
1. nagrada – 1 x Kopel Rock'n'Roll ljubezni (2 osebi): 
Tatjana Novak, Celovška cesta 85, 1000 Ljubljana
2. nagrada - 2 x vstopnica za kopanje in savnanje: Majda 
Drežnjak, Cerklje ob Krki 64, 8265 Cerklje ob Krki
3. nagrada – 1 x vstopnica za kopanje: Andreja Jenko, 
Šemnik 29, 1411 Izlake

NAGRADNA IGRA VODOMČEK:
Nagrada – 1 x Družinsko kopanje s kosilom (do 4 osebe) v 
Termalnem Centru Thermana Park Laško
Kiara Konjar, Smlednik 83, 1216 Smlednik

8

6 9 3 5

8 4 2 6 9

7

1 9 8

8 4 1

5 9 1

3 9 7 5

1 6 3

SUDOKU ZA PROSTI ČAS

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

let

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE 
VAS VABI NA OGLED RAZSTAV 
 
NA PREŠERNOVI 17: 
• STALNA RAZSTAVA »ŽIVETI V CELJU« 
• OTROŠKI MUZEJ »BRLOG IGRAČ« 
• ZOBOZDRAVSTVENA ZBIRKA 
 
NA PREŠERNOVI 20: 
• STARI PISKER 
 
NA RAZLAGOVI 5: 
• FOTO ATELJE IN GALERIJA PELIKAN 

MUZEJ NOVEJŠE  
ZGODOVINE CELJE 
Prešernova ulica 17, 3000 Celje 
www.muzej-nz-ce.si 

ODPRTO 
torek − petek: od 9. do 17. ure
sobota: od 9. do 13. ure
nedelja in prazniki: od 14. do 18. ure
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Marica Lesjak osmih desetletij nikakor ne 
kaže. Premore namreč izjemno življenjsko 

energijo in optimizem ter navkljub spoštljivim le-
tom veliko delovno vnemo. Je namreč certificirana 
»kranceljpinterica«, ki je za svoje ustvarjanje kar 
59 vrst papirnatih rož prejela celo znak žive kul-
turne dediščine. Marica je vso svojo delovno dobo 
preživela v Zdravilišču Laško. Z njo smo se pogo-
varjali o tem, kako je bilo v zdravilišču nekoč …

Marica je v Zdravilišče Laško prišla maja 1951. Pri 
rosnih 17 letih je nastopila prvo službo. In iz Mari-
je kaj hitro postala Marica. »Marij je bilo takrat 
kar nekaj. Ko nas je poklicala nadrejena, se nas je 
obrnilo več. Da bi se tej zmedi, ki je pri nadrejeni 
povzročila veliko slabe volje, izognili, je vsaka dobi-
la svoj vzdevek. Jaz sem postala in ostala Marica.« 

Ob vprašanju, v kakšnem stanju so bile takrat 
zdraviliške stavbe, odgovori: »Najprej smo cele 
dneve samo čistili. Bilo je zelo revno, vse zbom-
bardirano, vse izčrpano. Nismo imeli prtov, pribo-

ra je bilo zelo malo, v nekem obdobju smo imeli 
samo šest skodelic za turško kavo.« Ob prihodu v 
zdravilišče je bila 33. zaposlena. Težaškega dela, 
da bi zdravilišče povrnili v nekdanje stanje, so se 
lotili z velikim veseljem. 

»Delali smo cele dneve, veliko je bilo udarniškega 
dela, kot na primer ob urejanju Zdraviliškega par-
ka,« doda Marica. »Nismo imeli tople vode, tudi 
hladilnikov ne, imeli pa smo star klavir in vedno 
se je našel kdo med bolniki, ki je znal nanj kaj 
lepega zaigrati.« 

Marica je z veseljem opravljala svoje delo, četudi 
je bilo fizično izjemno zahtevno. Njeno zagnanost 
je opazila premožna bolnica Klavdija, ki ji je mlada 
Marica povsem zlezla pod kožo. »Videla je, kako 
uboga oblačila imam, in mi podarila svoj kovček. Je 
rekla, da bo že »nahecala« mamo, da ji kupi nove 
stvari. Dve majici, nogavice in še marsikaj mi je 
podarila – to je bilo takrat pravo premoženje!«

Okrog leta 1975 je zdravilišče že prišlo na zeleno 
vejo. Marica se spominja praznovanja stoletnice: 
»Takrat smo servirke že imele lepe obleke s pred-

pasniki. Priprave na praznovanje so trajale dneve 
in noči. Pletli smo cvetlične vence, s katerimi smo 
okrasili sleherno okno v stavbi. Igrala je godba, 
prišli so ugledni zdravniki … Sčasoma smo imeli 
dovolj opreme, kot so prti, kozarci, prirejali smo 
bankete.« Takrat nikjer ni bilo plesa in druženja, 
česar so bili ljudje zelo željni. Tako so se začeli 
znameniti laški plesi, na katerih so lahkotno glas-
bo za ples igrali ljudski godci, pete pa so v Laškem 
radi nabrusili tudi Celjani. »Hvalili so vse, vključ-
no s postrežbo. Postregli smo jim okusno torto, 
šeri in vermut v pecljatih kozarcih, namočenih v 
sladkor. To je bilo takrat res ›na nivoju‹. K nam 
so prihajali imenitni gostje, elita, kot na primer 
zdravniki in gledališčniki,« doda Marica. 

Naša sogovornica je v Zdravilišču Laško preži-
vela vso svojo delovno dobo. Kar 27 let je delala 
v strežbi, od tega 22 let kot vodja, proti koncu 
službovanja se je zaradi zdravstvenih težav pre-
izkusila tudi v delu na kopališki blagajni. Marico 
so redno pošiljali na gostinske zbore po Sloveniji 
in tudi v Avstrijo, kjer je prvič videla trend cve-
tličnih aranžmajev. Začela jih je ustvarjati tudi 
v službi, pri čemer je rože nabirala kar v Zdravi-
liškem parku, ki je bil bujno cvetoč. In s cvetjem 
– tistim papirnate vrste – je njeno življenje po-
vezano še zdaj. 

Četudi že vrsto let uživa zaslužen pokoj, se vedno 
znova rada odzove povabilu, da v ljubem zdravi-
lišču svojo umetnost izdelovanja papirnatih rož 
pokaže še kateremu od turistov, bolnikov, mimoi-
dočih sprehajalcev. 

Foto: Matjaž Jambriško in osebni arhiv Marice Lesjak

»Nismo imeli tople vode, tudi 
hladilnikov ne, imeli pa smo star 
klavir in vedno se je našel kdo 
med bolniki, ki je znal nanj kaj 
lepega zaigrati.«

»V Laško na 
ples, torto 
in vermut  
v pecljatih  
kozarcih«

Marica Lesjak (desno) v družbi svojih sodelavk v bujno cvetočem  
Zdraviliškem parku, ki so ga številni gostje uporabili za kuliso svojih fotografij

Marica (desno) s sodelavko v svoji 
delovni opravi.

»V zdravilišču so se odvijali znameniti laški plesi. Gostom  
smo postregli okusno torto, šeri in vermut v pecljatih kozarcih, 
namočenih v sladkor. K nam je prihajala elita, kot na primer 
zdravniki in gledališčniki.«

»Kranceljpinterica« Marica Lesjak je junija 
prejela potrdilo o vpisu v register žive kul-
turne dediščine. S tem potrdilom se zaen-
krat lahko ponaša le osem Slovencev.

Janez Češnovar v Laško prihaja že 
več kot tri desetletja. Ob rojstvu so mu 
postavili diagnozo Spina bifida oziroma 
razcepljena hrbtenica. »Zaradi bolezni in 
dolgotrajne hoje z berglami so se začele 
porajati določene vzporedne težave. Po-
javili so se mravljinci v rokah in takrat 
so mi predpisali terapije v zdravilišču. Ko 
sem prvič prišel v Laško, to je bilo leta 
1980, je bila velika poplava. Do zdra-
vilišča smo prišli kar po tirnicah! To je 
moj prvi spomin na to zdravilišče, kjer je 
bilo takrat še vse zelo skromno.« Z vsa-
kokratnim obiskom Laškega so se širila 
poznanstva, prijateljske vezi so postaja-
le vedno trdnejše in sčasoma je Janez v 
Laškem postal povsem domač: »Poiskati 
so mi hoteli stanovanje, službo bi mi dali, 
še oženili so me skoraj. Pol Laškega sem 
poznal!«

Janez Češnovar je vse svoje življenje te-
sno povezan s športom. »Za šport se zani-
mam, odkar vem zase. Zaradi bolezni sem 
shodil šele pri sedmih letih in nato igral 
nogomet, košarko, badminton, odbojko, 
bil sem rokometni branilec. Z vsemi temi 
športi sem se ukvarjal, seveda po svojih 
zmožnostih, in vsi ti športi so pripomogli k 
temu, da sem čim dlje ohranjal mišice ak-
tivne.« Med študijem je začel zahajati na 
RTV Slovenija, kjer je nato ostal kar 49 
let. Opravljal je delo športnega novinarja 
in komentatorja. V invalidskem pokoju je 
zdaj že 23 let, a do nedavnega je bil še 
izjemno športno aktiven: »Igral sem na-
mizni tenis, v Laškem smo vrsto let igrali 
tenis v dvojicah, kjer smo ekipo sestavili iz 
enega invalida in enega zdravega tekmo-
valca. Spominjam se tudi številnih turnir-
jev med uslužbenci Zdravilišča Laško in 
Zvezo paraplegikov Slovenije, kjer smo se 
dobro zabavali,« pove Češnovar, ki je mo-
ral športno udejstvovanje obesiti na klin, 
ko se je pred sedmimi leti poškodoval.

Janez Češnovar si je v prostih popoldne-
vih, ko ni bilo terapij, kaj hitro našel konji-

ček. Nekaj desetletij nazaj je organiziral 
raznovrstne plese: »Organizirali smo pu-
stni in smučarski ples in v goste povabili 
sama zveneča imena slovenske glasbene 
scene. Tako je v Laško prišel Lojze Slak, 
prišla je Marjana Deržaj, da o Agropopu 
sploh ne govorimo! Vsi so želeli videti Šerbi 
od blizu. Imeli smo tudi tombolo, za glavno 
nagrado pa par Elanovih smuči.« 

O bivanju v Laškem naš sogovornik, ki mu 
je najbolj pri srcu soba 2236 z balkonom 
in s pogledom na bazen ter z dopoldan-
skim soncem, govori o samih presežkih: 
»Res moram pohvaliti vse, od a do ž. Všeč 
mi je, da me zaposleni poznajo, da me 
ogovorijo po imenu. Zelo moram pohvaliti 
odnos zaposlenih do gostov in bolnikov, ki 
so zelo prijazni, a obenem pristni. Hrana 
je odlična, terapije pa prvovrstne. In vse 
to so razlogi, zakaj je vez z Laškim tudi 
po tridesetih letih še vedno tako močna. 
Včasih me prijatelji in sodelavci sprašu-
jejo, le zakaj hodim vedno le v Laško, saj 
so še druga zdravilišča v Sloveniji. Vem, 
vendar so prav kakovosti Laškega, kot so 
super terapija, prijazno osebje, dobra hra-
na, prilagojeni pogoji bivanja za invalide …, 
tisti dejavniki, ki me vsako leto potegnejo 
pod Hum. Tudi sam sem včasih že razmi-
šljal, če bi vendarle zamenjal zdravilišče. 
A me je vsako leto neka notranja sila 
zvlekla v Laško. In ker v sebi nosim malo 
športne duše, se včasih držim tudi neke-
ga nenapisanega pravila, ki velja v športu: 
ne menjaj ekipe, če zmaguje.«

Aprila je bilo v Laškem prvenstvo Thermana Open – prven-
stvo v namiznem tenisu za invalide. Laško je obiskalo kar 282 
tekmovalcev iz 36 držav. Laško se je tako iz majhnega mesta za 
nekaj dni spremenilo v multikulturno mesto, središče katerega je 
bil šport. Pogovarjali smo se s Špelo Rozman iz Zveze za šport 
invalidov Slovenije. 

Z nami sodelujete že kar nekaj časa. Kaj so glavni razlogi, da se 
vračate? 
Thermana Laško je letos slavila jubilej, saj je desetič gostila na-
miznoteniško prvenstvo za invalide. Prvenstvo je iz leta v leto ra-
slo po številu udeležencev, na veliko srečo pa tudi hotelske kapa-
citete. Z gradnjo novega hotela smo lahko ostali v Laškem. Še 
več, Laško je verjetno eno redkih mest, ki lahko nastani tolikšno 
število invalidov. Tekmovanja se namreč udeležuje tudi več kot tri-
sto tekmovalcev, najmanj polovica jih je na invalidskih vozičkih. 

Odlično sodelujemo tudi z drugimi organizacijami, ki so ključne 
pri organizaciji tekmovanj. Zato bi se v imenu organizacijske eki-
pe zares lepo zahvalila vsem, ki prispevajo svoj košček v mozaik 
odličnega tekmovanja. 

Kako se tekmovalci počutijo v Laškem? 
Tekmovalci se vedno radi vračajo v Laško. To je očitno tudi iz po-
rasta udeležbe, ki seveda niha glede na leto, vendar tekmovanje v 
Laškem že kar nekaj let brani naslov najbolj obiskanega turnirja 
na tej ravni. To si organizatorji radi vzamemo za pohvalo, saj ob 
celi kopici tekmovanj res ni lahko vsako leto zagotavljati velike 
udeležbe. Oba hotela Thermane Laško udeleženci zelo pohvalijo, 
še posebej jih navdušuje odlična in raznolika hrana. 

Kako so bili športniki invalidi sprejeti v lokalnem okolju? 
Zadnja leta se mi zdi, da Laško v času prvenstva diha z nami. 
Počutimo se lepo sprejete, v takem okolju pa je tudi za nas orga-
nizatorje enostavno organizirati tekmovanje. Paraolimpijski ko-
mite Zveze za šport invalidov Slovenije bo kandidiral za izvedbo 
evropskega in svetovnega prvenstva in bomo videli, ali nam bo 
organizacija zaupana. Zgodbo v Laškem želimo nadaljevati in jo 
celo nadgraditi. 

»Zelo moram pohvaliti  
odnos zaposlenih do 
gostov in bolnikov, ki so 
zelo prijazni, a obenem 
pristni.«

»V Zdravilišče Laško zahajam  
že več kot trideset let«
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ŠPORTNI NOVINAR JANEZ ČEŠNOVAR

Janez Češnovar na enem od  
teniških turnirjev za paraplegike.
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KUPON ZA ŠPORTNO MASAŽO TELESA Veljavnost ugodnosti: 
1. 3. 2015 - 18. 4. 2015

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



NA ŠPORTNO  
MASAŽO TELESA (50 MIN)

V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

30% popusta

Ob unovčitvi predložite kupon na wellness 
recepciji. Kupon velja od ponedeljka do nedelje 
in NE velja ob praznikih. Popust se ne sešteva 
z ostalimi popusti. Ne velja za nakup darilnih 

bonov. Ena oseba lahko unovči samo en kupon in 
pri enem nakupu.

GOSTITELJI PRVENSTVA  
V NAMIZNEM TENISU ZA  
INVALIDE ŽE DESETO LETO
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V življenju se pogosto srečujemo z 
oteklino – edemom. Ta je lahko 

posledica poškodbe, operacije, pikov 
insektov, virusnega in bakterijskega 
vnetja, srčnega popuščanja, okvare 
ledvic in drugih bolezenskih stanj. 

Najpogosteje ga opazimo na rokah 
in nogah, lahko pa tudi na obrazu, 
spolovilih in trupu. Limfni sistem je 
lahko okvarjen že od rojstva. Ote-
klina se pojavlja pri obeh spolih, po-
gosteje so prizadete ženske. V večini 
primerov oteklina že v nekaj dneh 
izgine. Pri tem si lahko pomagamo s 
hlajenjem, počitkom, z rahlo dvignje-
no okončino in lažjimi terapevtskimi 
vajami. V primeru obsežnega, priro-
jenega in dlje časa trajajočega ote-
kanja je potrebna manualna (ročna) 
limfna drenaža.

Limfni obtok je polodprt sistem oži-
lja, ki se pri ključnici izliva v krvni 
obtok. V našem telesu ima vlogo »či-
stilca«, ki iz tkiv vsak dan odvede do 
štiri litre limfne tekočine. Ta vsebu-
je beljakovine, maščobne molekule, 
odmrle celice in tujke. Limfni sistem 
zbira (limfne kapilare), transporti-
ra (limfne žile) in filtrira (bezgavke) 
medcelično tekočino. Bezgavke ima-
jo zelo pomembno vlogo v našem 
telesu. Skrbijo namreč za naš imun-
ski sistem. Ko pride do poškodbe ali 
okvare limfnega sistema, začne limf-
na tekočina zastajati v tkivu. Temu 
pravimo limfedem.

Ročna limfna drenaža je nežna ma-
nualna tehnika, s pomočjo katere 
pospešimo odtok limfne tekočine iz 
predelov v telesu, kjer zastaja. Cilj je 
zmanjšati limfedem in preprečiti mo-
rebitne zaplete. Ročna limfna drena-

ža ni običajna oblika masaže. Tehni-
ko izvajajo limfterapevti z ustreznim 
znanjem, s certifikatom šole dr. Vod-
dra iz Avstrije. 

S pomočjo posebnih, nežnih tehnik 
dreniranja (krogi na mestu, tehnike 
potiska, pomika, zajemalne tehnike 
…) odstranjujejo limfno tekočino iz 
tkiva. Kajti gibi se ponavljajo in na 
ta način stimulirajo limfno tekoči-
no iz delov telesa, kjer zastaja, da 
odteče.

Danes je najbolj pogost vzrok za na-
stanek limfedema operativno zdra-
vljenje malignih tumorjev z odstrani-
tvijo lokalnih bezgavk. Najpogosteje 
odstranijo bezgavke pri raku dojke 
(podpazdušne bezgavke) in pri ope-
racijah v trebušni votlini (ginekološke 
operacije), kjer odstranijo dimeljske 
bezgavke. 

Limfedem (oteklina) se ne razvije čez 
noč, pojavi se lahko več let po ope-
raciji. Če ni pravočasno in ustrezno 
obravnavan, se zaradi nabiranja te-
kočine, bogate s proteini, aktivirajo 
celice, ki proizvajajo nova vezna tki-
va. Nastane »trd edem«, ki ga ime-
nujemo fibroza. Limfedem oslabi tudi 
imunski sistem kože.

V Zdravilišče Laško je prvič vstopila v juliju 
1976. Zvesta mu je ostala vse do upokojitve. 

To je bila njena prva in edina zaposlitev, pri kateri 
je opravljala različna dela. Začela je kot mlada 
fizioterapevtka in kmalu postala vodja terapije, 
bila je vodja hotelov, profitnega centra, vodja 
programa hotelirstva in programa medicine. 

»Rada sem delala z ljudmi, ki so bili delavni, za-
nesljivi in kreativni. Z ljudmi, ki so bili sposobni is-
krene komunikacije in sem jim lahko zaupala, saj 
brez zaupanja ni mogoče ustvariti dobrih delovnih 
odnosov, poslovnih rezultatov in uspehov,« na za-
četku pogovora o svoji poklicni poti v Zdravilišču 
Laško pove naša sogovornica Cvetka Jurak.

»Ob nastopu službe se je Thermana Laško ime-
novala zavod za medicinsko rehabilitacijo invali-
dov. Celotno delovanje je bilo povsem zdravstve-
no usmerjeno, tako po storitvah kot po opremi. V 
novo zgrajenem Hotelu Vrelec so bile nameščene 
kovinske postelje in skromna oprema. Bili smo 
pravzaprav bolnišnica, specializirana za medicin-

sko rehabilitacijo. Gostje so bili zavarovanci za-
voda za zdravstveno zavarovanje, samoplačnikov 
ni bilo. O turizmu sploh nismo razmišljali. Imeli pa 
smo najsodobnejšo fizioterapijo z velikimi svetli-
mi prostori in najsodobnejšimi aparati, medicin-
sko znanje in kakovostne terapevtske postopke. 
K nam so na izpopolnjevanje in izobraževanje pri-
hajali številni zdravstveni delavci.«

A kmalu so se začeli zavedati, da je treba kako-
vostni medicinski ponudbi dodati tudi kakovost 
pri nastanitvi, gostinski ponudbi in animaciji. »Ni-
smo želeli biti le medicinsko zdravilišče, le kraj, 
kjer se izvaja rehabilitacija. To je bil velik izziv in 
uspešno smo se soočili z njim. Obnovili in poso-
dobili smo vse prostore zdravilišča, standard bi-

vanja in gostinske ponudbe dvignili na raven ho-
tela s štirimi zvezdicami, dogradili zunanji bazen, 
kompleks savn in dodali bogato paleto storitev 
za sprostitev in animacijo. Wellness je dandanes 
nekaj samoumevnega, a dvajset let nazaj smo le-
dino na tem področju orali tudi v Laškem. Le da 
smo takrat temu rekli storitve za zdravje in do-
bro počutje. Uvedli smo programe savnanja, izva-
jali različne masaže, obloge, kopeli … Naša kopel 
s šampanjcem v soju sveč je bila znana skoraj 
povsod. V Zdraviliškem parku smo omogočili po-
ročne obrede. Takrat smo veliko hodili po svetu, 
si ogledovali uspešne tuje prakse. Za mnenje in 
predloge smo povprašali osebje, goste, vsi skupaj 
smo prispevali k dobrim zgodbam, ki smo jih nato 
uresničili,« dodaja Jurakova.

»Spremenili smo razmišljanje ljudi, da so se zave-
dali, da so gostje tisti, ki so najpomembnejši, in da 
se moramo vsi truditi za njihovo dobro počutje. Do 
njih smo imeli oseben odnos in skoraj vse poznali 
po imenu. Spremembe so naletele na dober odziv 
in v zdravilišče je prihajalo vedno več gostov. Tako 
smo se odločili za širitev ponudbe v nov Hotel Ther-
mana Park Laško,« pravi sogovornica.

Cvetka Jurak je sodelovala pri prenovi celotnega 
Zdravilišča Laško in postavitvi Thermana Parka 
od idejnih zasnov, programskih vsebin do arhitek-
turnih in drugih rešitev. Bila je pobudnica poteka 
obnovitvene rehabilitacije v Zdravilišču Laško za 
člane Zveze paraplegikov Slovenije, društev mul-
tiple skleroze, diabetikov, fibromialgije, za pridobi-
tev certifikata invalidom prijaznega hotela … Za 
predano delo in dosežke na področju zdraviliške in 
turistične dejavnosti ji je bil podeljen srebrni grb 
Občine Laško.

Cvetka Jurak je zdaj dobro leto v pokoju, a se v 
Thermano rada vrača: »Še vedno spremljam, kaj 
se dogaja v podjetju, še vedno rada poklepetam 
z nekdanjimi kolegi in vesela sem, ko vidim, da se 
pozdravimo s pristnim in z iskrenim nasmehom. 
Tu sem preživela dve tretjini svojega življenja. 
Podjetje enostavno postane del tebe.« 

Poleg tega, da se v Laško večkrat vrača v vlogi po-
oblaščenke za sklepanje zakonskih zvez, izjemno 
uživa tudi v svojem novem delu zastopnice bolni-
kovih pravic za celjsko regijo. Veliko vrtnari, kole-
sari, potuje, v največje veselje pa ji je šest vnukov. 
Thermani napoveduje dobre čase. Verjame na-
mreč v prijaznost in strokovnost osebja, ki izpol-
njuje želje gostov glede zdravja, dobrega počutja 
in lepega videza. »Teh potreb ne bo nikoli zmanjka-
lo, zato se za prihodnost Thermane ni treba bati,« 
zaključi Jurakova.

POGOVOR S CVETKO JURAK

»Iz zavoda za medicinsko  
rehabilitacijo invalidov smo  
prerasli v sodoben center 
zdravstvenega turizma«
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»V wellnessu smo orali ledino. 
Naša kopel s šampanjcem  
v soju sveč je bila znana  
skoraj povsod.«

Ročna limfna drenaža 
ni običajna oblika 
masaže. Tehniko 
izvajajo limfterapevti 
z ustreznim znanjem 
in certifikatom.

»Tu sem preživela dve tretjini 
svojega življenja. Podjetje 
enostavno postane del tebe.«

Cvetka Jurak je zaslužna za ohranitev ce-
sarske kopalne kabine Franca Jožefa. Ta je 
bila že zasuta z gradbenim materialom, ko 
so jo na pobudo Jurakove odkopali in jo po-
stavili pod steklo. Ogledate si jo lahko v ka-
varni Zdravilišča Laško. 

ROČNA LIMFNA 
DRENAŽA

Več informacij dobite  
pri sprejemnem pultu  
fizioterapije v Thermani 
Laško ali po telefonu 
03 7345 150. 

Pri obravnavi limfedema moramo biti 
pozorni na veliko dejavnikov, zato te-
rapijo prilagajamo posamezni obrav-
navi. Prej kot se terapija začne izva-
jati, večja je možnost, da se prepreči 
napredovanje bolezenskega stanja. 
Najprimernejši pristop je kombinira-
na fizikalna terapija, ki vključuje roč-
no limfno drenažo, nego kože, tera-
pevtske vaje in kompresijsko povija-
nje ali nošenje kompresijskih oblačil.

ROČNA LIMFNA  
DRENAŽA PO  
OPERACIJI DOJKE

Po operaciji dojke je zaradi poško-
dovanih limfnih žil in/ali odstranjenih 
bezgavk oviran pretok limfne tekoči-
ne. Najprej se pojavita rahla nape-
tost in občutek vlečenja v pazduhi in 
na notranji strani nadlakti (edem še 
ni viden). Zato je že v tej fazi zelo po-
membna ročna limfna drenaža. Fizi-
oterapija po operaciji dojke mora biti 
takojšnja, kakovostna in komple-
ksna. Za limfedem ni zdravila, lahko 
ga izboljšamo le s fizioterapevtskimi 
postopki. 

OBRAVNAVA  
BRAZGOTINE

Pomembna je tudi obravnava braz-
gotin. Zaradi kirurškega zdravljenja 
(odstranitve dela ali celotne dojke) 
nastanejo brazgotine, ki pomenijo 
veliko estetsko motnjo in vplivajo na 
psihološko stanje ženske. Brazgoti-
ne ovirajo pomičnost kože in s tem 
tudi pretok limfne tekočine. Aplikaci-
ja ročne limfne drenaže na področju 
brazgotin zmanjšuje edeme ob braz-
gotini in zmanjša možnost zlepljenja 
brazgotine.

Brazgotino lahko obravnavamo tudi 
z drugimi manualnimi tehnikami: 
Bownovo terapijo in lepljenjem s 
trakovi – limfotapingom. Bownova 
terapija je nežna terapija, ki jo upo-
rabljamo za zdravljenje že prisotnih 
motenj, pri lajšanju bolečine in kot 

sprostitveno terapijo. Zelo dobro se 
dopolnjuje z načini zdravljenja, ki jih 
nudi moderna medicina.

AKTIVNE VAJE 

V povezavi z dihalnimi vajami vsa-
kodnevna vaja spodbuja limfni tok, 
poveča in vzdržuje obseg gibljivosti 
okončine, krepi in ohranja mišično 
moč. Priporočajo se plavanje, vaje v 
vodi, hoja in zmerne aerobne vaje. 

Zavedati se je treba, da ta del telesa 
ne zmore več opravljati vseh fiziolo-
ških procesov tako kot pred operaci-
jo. Telo je sposobno samo določen čas 
kompenzirati pomanjkanje delovanja 
limfnega sistema, zato je potrebna 
pravilna in pravočasna obravnava. 

Bolnice morajo imeti preventivno in 
kompleksno obravnavo. To je mogoče 
doseči s sodelovanjem limfterapevta 
in bolnice, ki mora temu prilagodi-
ti način življenja. Vsaka obravnava 
limfedema mora biti individualna in 
prilagojena bolnici. Končni uspeh pri-
našata zadovoljstvo bolnice in njena 
samozavestna vrnitev v družbeno 
okolje.

V Sloveniji narašča število bolnikov z 
limfedemom. V naši okolici je veliko 
bolnic po operaciji na dojki. Ker jim 
želimo čim bolj pomagati, smo se fi-
zioterapevtke v Thermani Laško od-
ločile, da širše pristopimo k zdravlje-
nju limfedemov. Opravile smo tečaj 
ročne limfne drenaže po dr. Voddru. 
Ročno limfno drenažo izvajamo na 
napotnico ali samoplačniško. 

Brigita Grašič, v. fiziot, limfterapevtka
Romana Gomilšek, v. fiziot.,  
limfterapevtka
Marjetka Kugler Frece, dipl. fiziot., 
limfterapevtka

KUPON ZA TERMALNI ODDIH

Veljavnost ugodnosti: 12. 1. 2015 - 3. 4. 2015 in 15. 5. 2015 - 30. 6. 2015



NA PROGRAM  
TERMALNI ODDIH 

3 NOČITVE / 4 DNI V HOTELU THERMANA PARK LAŠKO

Ugodnost velja za člane Thermana cluba. Včlanitev v 
Modro ali Zlato kartico je možna ob prihodu na hotelski 
recepciji. Ni možen nakup darilnih bonov. Popust se ne 

sešteva z ostalimi popusti. Obvezne rezervacije  
in informacije na 03 42 32 100 ali info@thermana.si

35% popusta 
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NAPOVEDUJEMOKULINARIČNA RAZVAJANJA

Pri nas se ne sprostite samo telesno in duševno. Poleg možganov, ki jih »spustite na 
pašo«, lahko pri nas razvajate tudi svoje brbončice. Naše vodilo je sveže, sezonsko in 
lokalno. Veliko truda namreč vlagamo v to, da svojim gostom na krožniku ponudimo 
izbrane okuse, ki pridejo z bližnjih kmetij ali od lokalnih pridelovalcev. 

Tako se na vašem krožniku po priporočilu naših odličnih kuharjev poleti znajdejo lah-
kotnejše jedi, ki osvežijo. Jeseni glavno besedo v kuhinji prevzamejo močnejši okusi. 
Prednjačijo gobe in krompir, za pravo sonce na krožnikih pa poskrbijo bučne jedi. Zima 
je tudi v kulinariki krepka. Zimske jedi nas ogrejejo in okrepijo. Spomladi na plan pri-
kukajo za telo blagodejni šparglji, zadišijo jagode. Enako tudi pomladni vrtinec zajame 
Thermanino kulinariko. Vabljeni, da si sleherni letni čas obarvate z našimi okusi.

AJDOV SMUTI
Če pira velja za kraljico med žitaricami, ji takoj za pe-
tami kot pomembno alternativno živilo sledi ajda z več 
koristnimi učinki. Seme ajde vsebuje veliko kakovostnih 
beljakovin, ki imajo učinek na nekatere kronične bolezni, 
kot so diabetes, hipertenzija ter bolezni srca in ožilja. 
Žitarica je primerna tudi za ljudi s celiakijo.

Ajdova zrna imajo učinek pri nižanju holesterola v krvi, 
ohranjajo močne in fleksibilne žile, znižujejo krvni tlak 
in so lahko prebavljiva. Ajda je bogat vir ogljikovih hi-
dratov in mineralnih snovi, zaradi svojih lastnosti de-
luje pomirjujoče in zdravilno na jetra, žolč, slinavko in 
želodec.

Ajdov smuti iz ajdovih zrn, banane, jabolčnega soka, 
dateljnov, nastrganega ingverja in s ščepci kardamoma 
ter cimeta blagodejno vpliva na vaše telo in vas napolni 
z energijo.

SVEŽE, SEZONSKO IN LOKALNO = 
PRVOVRSTNO

NINA IN DUŠAN, 27. 4. 2013

Najin poročni dan v Thermani je bil čudovit in nepozaben. Iska-
la sva kraj, kjer bi se poročila, svojo zaobljubo tudi proslavi-

la, obenem pa sva si zaželela še prenočitvene možnosti za svate. 
Že prvi vtis je dal vedeti, da bo poroka vrhunsko doživetje tako 
za naju kot za vse tiste, s katerimi sva želela deliti ta trenutek. 
Izbrala sva praznični aprilski dan in se ob pogledu na vrsto že re-
zerviranih poročnih datumov dodatno prepričala o tem, kako zelo 
priljubljena poročna točka je Thermana. 

Pri celotnem dogovarjanju sva bila deležna izjemno profesionalne-
ga odnosa vseh zaposlenih, zaradi česar je bil najin poročni dan 
preprosto pravljičen. Navdušeni smo bili nad čudovito okrašenim 
Mostom želja, kjer je bil poročni obred. Za nameček sva bila deležna 
še pravega poročnega apartmaja, kjer sta naju pričakala posvetilo 
in darilo gostiteljev. 

Poroka ostane v spominu tudi zaradi hrane in pijače, ki sta bili v 
Thermani izjemno okusni, tudi postrežba je bila vrhunska. Naj-
bolj pa sva se razveselila čudovite in slastne poročne torte, ki jo 
je pripravilo osebje Thermane Laško. Nepozaben je občutek, ko v 
zatemnjeno dvorano ob polnoči pripeljejo tako estetsko dovršeno 
poročno torto.

Po odzivih svatov sta bila tako poročni obred kot tudi poročno slav-
je pod okriljem Thermane odlična. Mladoporočenca sva v svojem 
dnevu zelo uživala. Bila sva mirna, s popolnim zaupanjem v delo 
osebja, ki je svojo nalogo opravilo več kot odlično. Brez pomislekov 
vsem, ki boste dahnili usodni da, priporočava Thermano. 

POROKA

KUPON ZA KOPEL Veljavnost ugodnosti: 5. 1. 2015 - 31. 1. 2015

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



NA KOPEL  
ROCK'N ROLL LJUBEZNI (ZA 2 OSEBI, 60 MIN.) 

V WELLNESS SPA CENTRU HOTELA THERMANA PARK LAŠKO

30% popusta

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

unovči samo en kupon in pri enem nakupu.

Pravljična

Foto: Urška Samec, Marko Samec

»Pri celotnem dogovarjanju sva bila  
deležna izjemno profesionalnega odnosa 
vseh zaposlenih, zaradi česar je bil najin  
poročni dan preprosto pravljičen.«

KUPON ZA SILVESTROVANJE Veljavnost ugodnosti: 
do 1. 11. 2014

Obvezne rezervacije in informacije 
na 03 42 32 100 ali info@thermana.si



ZA SILVESTROVANJE
 V BAZENIH THERMANE LAŠKO 31. 12. 2014

20% popusta

Ob unovčitvi predložite kupon na hotelski  
ali kopališki recepciji. Ugodnost velja za  

rezervacije in plačila do 1.11.2014.  
Ni možen nakup darilnih bonov. 

DAN  
POROČNIH 
SANJ
Poročni dan je zagotovo 
eden tistih, ko si želimo 
in upamo živeti sanje. 
Dan, ki ga ne želimo 
prepustiti naključju. 
V Thermani Laško se zaveda-
mo, da je to prav poseben dan. 
Za nas je vsaka poroka edin-
stvena in vsak par najdragoce-
nejši. Z izurjeno ekipo smo tu-
kaj, da vama in vajinim svatom 
v prijetnem okolju Laškega in 
dovršene Thermanine ponudbe 
pripravimo nepozaben poročni 
dan. Dan, ki se lahko nadaljuje 
tudi v romantični medeni oddih 
v dvoje ... 

Skozi leta smo oblikovali zelo 
dodelano in prefinjeno ponudbo 
organizacije poročnega slavja.
Vajino poročno zgodbo lahko v 
Thermani Laško okronate na 
različnih lokacijah, tako na pro-
stem kot tudi v notranjih pro-
storih naše družbe. 

Usodni »da« lahko izrečeta v 
Zlati dvorani s čarobnimi posli-
kavami v Zdravilišču Laško, v 
idiličnem okolju Zdraviliškega 
parka, pod fascinantnim le-
stencem v avli hotela Thermana 
Park Laško, Gala dvorani Kon-
gresnega Centra ali pa na Mo-
stu želja. In to vse dni v letu. Pri-
vlačnih možnosti je veliko, prav 
vsem pa lahko vtisneta tudi svoj 
pečat.

SLASTNE TORTE IN SLAŠČICE
Slaščičarski mojstri vsakodnevno za vas pripravljajo slastne torte in slaščice. Odlične 
Thermanine slaščice so bile že večkrat nagrajene, zato se velja o njihovi prvovrstnosti 
prepričati na lastne oči. Dodatne informacije in naročila v naših kavarnah in slaščičar-
nah ali na brezplačni telefonski številki 080 81 19.

STE ZA KAVICO?
Oddih. Pol urice časa in v miru popita skodelica kave. 
Neprecenljivo, kajne? 

Dovolite si ustaviti in si nekaj minut vzeti le zase. Va-
bljeni v naše kavarne, kjer so vam dodatno na voljo se-
zonsko obarvani napitki, ki jih pripravijo pred vami. Bolj 
sveže ne gre. 

MARTINOVANJE 
V VELIKI DVORANI KONGRESNEGA CENTRA  
THERMANA PARK LAŠKO | 7. 11. 2014 
Izbrano kulinarično pojedino naših kuharskih mojstrov bodo 
pospremila vina vinarja Gjerkeša iz sončnega Goričkega. Za 
glasbo bo poskrbel band Platin.

Letu 2015 bomo v Thermani nazdravili kar na treh 
lokacijah. Skok v novo leto boste lahko proslavili  
na način, ki vam najbolj ustreza …

HAVAJSKI SKOK  
V NOVO LETO 
NA BAZENIH TERMALNEGA CENTRA | 31. 12. 2014
Ste za nekaj sproščenega in »odštekanega«? Havajska spro-
ščenost bo tema silvestrovanja na bazenu v družbi didžeja in 
izbrane kulinarike. Zabava zagotovljena.

SILVESTROVANJE
V VELIKI DVORANI KONGRESNEGA CENTRA  
THERMANA PARKA LAŠKO | 31. 12. 2014

SILVESTROVANJE 
V ZDRAVILIŠČU LAŠKO | 31. 12. 2014

NOVOLETNI PLES 
V VELIKI DVORANI KONGRESNEGA CENTRA  
THERMANA PARKA LAŠKO | 2. 1. 2015

TRADICIONALNI  
VALENTINOV PLES 
V VELIKI DVORANI KONGRESNEGA CENTRA  
THERMANA PARKA LAŠKO | 14. 2. 2015
Pripravljamo nekaj prav posebnega za vaše valentinčke.  
Spremljajte nas na www.thermana.si.

DODATNE INFORMACIJE:
03 734 89 88
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V Kongresnem centru Thermana Park Laško smo 
pripravili novost: paket kongresnih storitev Poslovni 
all inclusive, ker želimo pri organizaciji vaših konferenc, 
srečanj, seminarjev dodati svoj ščepec pri ustvarjanju 
uspešne poslovne zgodbe. 

POSLOVNI ALL INCLUSIVE ŽE OD 17 €: 
ponedeljek 
in/ali torek

do 20  
oseb

20 do  
90 oseb

90 do  
200 oseb

nad  
200 oseb

cena na osebo / dan 21  € 20  € 18  € 17  €

Vključuje 1x coffe break, 1x samopostrežno kosilo, najem dvorane z 
vključeno osnovno tehnično opremo. 

POSLOVNI ALL INCLUSIVE  
Z BIVANJEM ŽE OD 82 €: 
ponedeljek in/ali 
torek, sreda

do 20  
oseb

20 do  
90 oseb

90 do  
200 oseb

nad  
200 oseb

cena na osebo / dan 88 € 86 € 84 € 82 €

Vključuje namestitev v dvoposteljni sobi standard, 1x polni penzion 
(samopostrežno kosilo in večerjo), 2 x coffe break, najem dvorane z 
vključeno osnovno tehnično opremo. 

Doplačila: turistična taksa, enoposteljna soba, soba komfort, z balkonom, apartma 

… se plača v skladu s cenikom. 

Združimo vaše želje s svojimi izkušnjami in znanjem 
ter pripravimo poslovni dogodek po vaši meri!

KONGRESNI CENTER 
THERMANA PARK 
LAŠKO DRUŠTVO ZA FIBROMIALGIJO 

SVOJO OBLETNICO SLAVILO 
PRI NAS
Fibromialgija je kronični mišično-
-skeletni bolečinski sindrom. Bolezen 
povzroča hude bolečine v globokih 
tkivih, zato ima bolnik pogosto obču-
tek, da ga vse boli. Z namenom osve-
ščanja o bolezni je bilo pred desetimi 
leti osnovano Društvo za fibromialgi-
jo. O bolezni in o tem, kako je dru-
štvo pred kratkim proslavilo obletni-
co, smo se pogovarjali s predsednico 
Veroniko Felicijan.

Fibromialgija je bolezensko stanje, ki 
ga večina ljudi verjetno še ne pozna. S 
kakšnimi težavami se soočajo bolniki s 
fibromialgijo?
»Najpogosteje bolniki navajajo bo-
lečine v vratu, križu, ramenskem in 
medeničnem obroču, zgornjem delu 
prsnega koša, komolcih, kolenih in 
rokah. Simptomi fibromialgije so tudi 
utrujenost in pomanjkanje energi-
je, zmanjšana telesna zmogljivost, 
jutranja okorelost, značilne boleče 
točke v mišicah, občutek omrtvičeno-
sti, občutek oteklosti v rokah in no-
gah, glavobol, motnje spanja, motnje 
spomina in zbranosti, depresija in/
ali tesnoba in številni drugi. Gre to-
rej za zelo zapleteno stanje oziroma 
sindrom, za katerim pogosteje obo-
lijo ženske okrog štiridesetega leta. 
Sklepamo, da je v Sloveniji najmanj 
štirideset tisoč bolnikov s to bolezni-
jo, kar je ogromno. Čeprav bolezen ni 
nova, saj so jo poznali že pred več kot 
150 leti, je v preteklosti prevladovalo 
prepričanje, da gre za posebno obliko 
depresije. Danes obstajajo trdni do-

kazi, da je fibromialgija zelo resnična 
telesna bolezen.«

Dotaknimo se obletnice društva, ki ste 
jo obeležili pri nas. Thermana Laško je 
postala nekakšen partner pri vašem 
delovanju.
»Sodelovanje Društva za fibromial-
gijo s Thermano Laško poteka tako 
rekoč od začetkov društvenega de-
lovanja. Dr. Topoličeva, specialistka 
fizikalne in rehabilitacijske medicine, 
ki jo imenujemo kar »naša zdravni-
ca«, je od začetka izkazovala izjemno 
strokovno razumevanje in posluh za 
bolnike s številnimi zdravstvenimi 
težavami, ki so bili na mnogih drugih 
mestih deležni nerazumevanja. Obli-
kovan je bil zelo kakovosten skupin-
ski terapevtski program za bolnike s 
fibromialgijo, ki ga še vedno izvaja-
mo dvakrat letno.

Thermana Laško je tako postala 
»naš rehabilitacijski center«, v kate-
rem so na voljo tudi druge društvene 
aktivnosti. Tako je bila povsem lo-
gična odločitev, da deseto obletnico 
društva praznujemo v Laškem. Po-
čaščeni smo bili, da sta se dogodka 
udeležila tudi predsednik Evropske 
zveze za fibromialgijo Robert Boelho-
uwer z Nizozemske in članica uprav-
nega odbora ENFA s Cipra. Oba 
udeleženca sta bila navdušena nad 
vsebino terapevtskega programa v 
Thermani in nad objektivnimi pogoji, 
v katerih se izvaja rehabilitacija za 
naše bolnike.«

Za dodatne informacije nas pokličite na številko  
03 423 20 07 ali pišite na kongresi@thermana.si. 
Obiščite www.thermana.si/sl/kongresi/.

9. MEDNARODNA  
KONFERENCA RISK
Mednarodna konferenca Risk 
2014 je bila v Kongresnem centru 
Thermana Laško od 5. do 6. marca. 

Tradicionalni dogodek s področja ele-
ktronske varnosti, novih tehnologij in 
nemotenega poslovanja je bil letos 
prvič v Kongresnem centru hotela 
Thermana v Laškem in je skupno 
privabil rekordno število udeležencev, 
več kot šeststo v dveh dneh.

»Konferenca Risk 2014 je bila zago-
tovo največji in najbolj obiskan do-
godek v zadnjih devetih letih. Nova 

lokacija in spremenjen koncept sta 
doživela odličen sprejem tudi pri obi-
skovalcih in predavateljih. Zadovoljni 
smo z rezultatom, udeležbo, s pred-
stavitvami in nasploh z vsem, kar se 
je v okviru konference dogajalo. Po-
sebej bi pohvalil tudi gostitelja kon-
ference, Kongresni center Thermana 
Laško, ki je svoje delo opravil več kot 
odlično. Tudi samo okolje kongresne-
ga centra je nekaj enkratnega in za-
gotovo se bomo naslednje leto vrnili,« 
je še dodal direktor prodaje pri Real 
security, d. o. o., David Ivačič.

Z gradnjo južne železnice in s ponovnim odkri-
tjem termalnih vrelcev v Laškem in Rimskih 

Toplicah se je tudi v Laškem začela doba turizma. 
Obiskovalce, željne spoznavanja novih dežel in kra-
jev, so k nam vabili zdravilna voda, že takrat sve-
tovno znano pivo in lokalne zanimivosti.

Laščani so hitro ugotovili, da tuji in tudi domači 
turisti poleg vseh naštetih posebnosti cenijo tudi 
ali predvsem lepoto. Zato je nekaj navdušenih po-
membnih tržanov združilo znanje in želje ter se 
zbralo v ustanovnem odboru olepševalnega dru-
štva. Njegova naloga je bila predvsem skrb za lep 
kraj. Po prvi svetovni vojni se je društvo preimeno-
valo v olepševalno in tujskoprometno društvo. 

Odprlo je svojo informacijsko pisarno, kar lahko 
štejemo kot začetek delovanja turistično informa-
cijskega centra, saj je obiskovalce kraja obveščala 
o dogodkih, jim nudila informacije o prenočiščih ter 
jih s svojim avtobusom vozila na oglede v okolico 
Laškega. Po drugi svetovni vojni se je društvo po-
novno preimenovalo. 

Tokrat v Turistično društvo Laško. V njegovi do-
meni je ostalo vodenje turističnega biroja, ki je bil 
v nekdanjem hotelu Savinja in je skrbel za infor-
miranje obiskovalcev o turistični ponudbi. S po-
večevanjem obiska turistov, med katerimi je bilo 
vedno več tistih iz tujine, sta rasla tudi vloga in 
pomen turistično informacijskega centra, ki je na-

šel prostore v majhnem kiosku, ki so ga Laščani 
poimenovali Tutulu, kasneje pa se je preselil v lično 
zgradbico v bližini železniške postaje. 

Danes ima turistično informacijski center, ki je po-
stal sestavni del Centra za šport, turizem, informi-
ranje in kulturo – Stika Laško, moderno opremljene 
prostore tam, kjer je nekoč že bil, v stavbi Savinja. 
Njegova naloga in poslanstvo sta ostala enaka; in-
formiranje turistov in tudi domačinov o dogajanju 
v kraju in občini.

Na pobudo laškega humanista in naravoslovca 
Karla Valentiniča je bil pod okriljem olepševalnega 
društva, ki je v tistem času bdelo nad kulturno-tu-
rističnim dogajanjem v mestu, ustanovljen Muzej 
Laško. 

Prvotna zbirka, ki je ob nastanku premogla nekaj 
fragmentov rimskih nagrobnih spomenikov, koščk-
ov keramike iz rimskega in predrimskega obdobja 
ter umetelno izdelanih ur, posodja ter starinskega 
pohištva, je pod budnim očesom vsesplošno raz-
gledanega Valentiniča in s prizadevnim zbiratelj-
skim delom prebivalcev Laškega in okolice kaj 
kmalu prerasla začetne okvirje in danes tvori bo-
gato zbirko kulturne in naravne dediščine kraja. 

V dolgi zgodovini obstoja je muzej zamenjal kar 
nekaj upraviteljev in kustosov, a tudi lokacij. Vsako 
obdobje mu je vtisnilo svoj pečat, ki je zaznamoval 

muzejsko dejavnost v določenem času. Osnovne 
naloge muzeja – zbiranje, ohranjanje in prezenta-
cija zgodovinskega, kulturnozgodovinskega, ume-
tnostnozgodovinskega in etnološkega gradiva o 
Laškem in okolici – so bile pogosto dopolnjene z 
občasnimi razstavami znanih slovenskih likovnih 
umetnikov. Danes Muzej Laško domuje v stari tr-
ški stavbi na osrednjem trgu in vabi obiskovalce na 
ogled stalnih in občasnih tematskih razstav.

Med vojnama se je v skladu s časom in z dogodki 
takratno Sokolsko društvo Laško odločilo za gra-
dnjo svojega doma. Na obrežju Savinje je zrasel 
Sokolski dom, ki so mu ob slavnostnem odprtju 
mnogi zavedni Slovenci čustveno zaželeli veliko 
sreče in mnogo različnih prireditev. Njihova popo-
tnica se je uresničila. 

Dom je pod različnimi imeni vsa leta izpolnjeval 
svoje poslanstvo. V njem so bile mestne, občinske 
in državne proslave, prirejali so gledališke pred-
stave in številne glasbene nastope. Nekaj časa je 
služil tudi kot telovadnica osnovnošolski mladini in 
kot plesna dvorana študentom. Bil je duša in srce 
kulturnega dogajanja v občini. 

Pred približno dvajsetimi leti je bila stavba deležna 
korenite prenove. Nastal je moderen kulturni cen-
ter, ki izpolnjuje vse zahteve sodobnih umetnikov in 
pričakovanja kulture željnih obiskovalcev.

LAŠKO ŽE OD NEKDAJ GOSTI TURISTE

Sokolski dom 1933

KUPON OB NAŠI OBLETNICI Veljavnost ugodnosti:
3=4: 1. 9. - 30. 9. 2014  
in 1. 12. - 24. 12. 2014

2=3: 1. 12. - 24. 12. 2014

Članom Thermana cluba nudimo ob rezervaciji dodatnih 16% popusta. 



POSEBNA PONUDBA 160 LET
3=4 ZA SAMO 160 € V HOTELU ZDRAVILIŠČE LAŠKO 

2=3 ZA SAMO 160 € V HOTELU THERMANA PARK LAŠKO 

2=3 in 3=4

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

unovči samo en kupon in pri enem nakupu.

TIC Laško na Valvasorjevem trgu 1

Savinja turist biro 1964
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POHODI V SKLOPU AKCIJE  
PO LAŠKIH POTEH

23. AVGUST 2014 | Pohod po Orionovi poti, štart ob 9.00 pred 
kartuzijo v Jurkloštru. Organizator: Zavod Odon Jurklošter.
20. SEPTEMBER 2014 | Pohod po poti treh cerkva, štart ob 9.00 
na parkirišču Hotela Zdravilišče Laško. Organizator: Stik v sodelo-
vanju s krajani.
8. NOVEMBER 2014 | Pohod po nekdanjih trških mejah Laškega, 
štart ob 9.00 na Valvasorjevem trgu. Organizator: PD Laško

CELO LETO VABLJENI NA PRIREDITVE V LAŠKO
PIVO IN CVETJE
17.–20. JULIJ 2014 
Največja turistična prireditev v Slo-
veniji, letos že 50., vas v vročih pole-
tnih dneh vabi na zabavo ob zvokih 
roka, popa, zabavne in narodnoza-
bavne glasbe. Ne spreglejte številnih 
etnografskih prireditev, razstav in 
promenadnih vrvežev ter sobotne 
noči z veličastnim ognjemetom in 
barvito vodno simfonijo. Nepogre-
šljiv je seveda vrček laškega piva. 

VEČ: WWW.PIVO-CVETJE.SI

OHCET PO STARI ŠEGI
20. JULIJ 2014
V okviru festivala Pivo in cvetje se v nedeljo po starih običajih, značilnih za 
področje Laškega, poroči poročni par. Za izvedbo in avtentičnost obreda po-
skrbijo domača društva, ki so zavezana k ohranjanju starih navad in običajev. 

PRIKAZ STARIH 
ŠEG IN DELOVNIH 
OPRAVIL 
AVGUST 2014
Ob koncu poletja spoznajte običaje 
in navade naših prednikov, njihov 
življenjski slog, značilna delovna 
opravila in šege na podeželju. Za iz-
vedbo poskrbijo kulturna in ostala 
društva, ki jih povezuje Etno odbor 
Jureta Krašovca Možnar.

VESELI  
DECEMBER
DECEMBER 2014
December je v Laškem še posebej 
praznično obarvan. Praznični bo-
žično-novoletni sejmi in prihod treh 
dobrih mož – sv. Miklavža, Božička 
in dedka Mraza – z bogatim otro-
škim in zabavnim spremljevalnim 
program poskrbijo za poseben čar 
decembrskih dni.

ŽEGNANJE KONJ
26. DECEMBER 2014
Ob godovanju sv. Štefana, zaščitni-
ka živali, je pred cerkvijo sv. Marti-
na »žegnanje« konj. Lastniki konj 
in konjeniki prijezdijo po blagoslov 
za svoje konje, za njihovo zdravje in 
dobro druženje celo leto.

MARTINOVO
NOVEMBER 2014
Ob farnem prazniku laške župnije, posvečene sv. Martinu, se zvrstijo šte-
vilne prireditve, ki prikazujejo šege in navade ob martinovem. Večdnevno 
martinovanje se konča z Martinovo nedeljo – s slavnostno sveto mašo in z 
Martinovim sejmom pred nadžupnijsko cerkvijo.

RAZSTAVA JASLIC V JURKLOŠTRU 
DECEMBER 2014, JANUAR IN FEBRUAR 2015
Razstava jaslic, ki prikazuje ljudsko ustvarjalnost in običaj izdelovanja ja-
slic, je v decembru, januarju in februarju na ogled v jurkloštrski kartuzi-
ji. Številni avtorji jaslic razstavljajo na pobudo Zavoda Odon Jurklošter in 
Društva ljubiteljev jaslic Slovenije.

PUSTOVANJE
FEBRUAR 2015
V pustnem času si Laško nadene hudomušno podobo, za katero poskrbijo 
vihrave in norčave maske, ki odganjajo zimo. Maskam se lahko na pustova-
nju pridružite tudi sami.

RUDARSKE ŠEGE OB SV. BARBARI
DECEMBER 2014
Vsakoletno obujanje rudarskega običaja je v Sedražu ob godu sv. Barbare, 
zavetnice rudarjev. Ob godovanju svetnice so imeli rudarji dela prost dan, ki 
so ga izkoristili za obisk svete maše in za priprošnjo zavetnici za srečo pri 
opravljanju zahtevnega in nevarnega dela.

INFORMACIJE

TIC Laško, Valvasorjev trg 1, Laško
T: 03 733 89 50, E: tic@stik-lasko.si
I: www.stik-lasko.si, www.lasko.info 

Informacije in vodeni ogledi
Prodajalna domačih dobrot
Darila in spominki

JURJEVANJE
APRIL 2015
V aprilu ob godovanju Jurija poz-
dravi pomlad Zeleni Jurij z vriski 
veselja in zvoki piščali. Pohod Jurija 
in njegovega spremstva, odetega 
v cvetje in zelenje, ki ga pripravijo 
osnovnošolci, se konča z rajanjem 
na občinskem dvorišču.
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slovenskega pivovarja.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

WWW.LASKO.EU

189 LET LJUBEZNI. 100 % ZVESTOBE. NAŠI ZAVEZI, NAŠI LAŠKI PIVOVARSKI ZAVEZI. 

Ena najstarejših nacionalnih blagovnih znamk – z mednarodnimi priznanji. Eno največjih 
združevanj – izročila in znanja. Eno najlepših sodelovanj – narave in tehnologije. Vse to je 
Pivovarna Laško. In vse to so dejstva, zaradi katerih smo upravičeno »Polni ponosa«. 

Vse dobre stvari pa je treba deliti. Podpiramo športne, kulturne, družbene projekte. Spodbujamo 
tovarištvo, druženje, pripadnost. Podžigamo samozavest, odločnost, iskrenost. 

Tako soustvarjamo čuječo družbo, odgovorno do skupnosti, posameznika, narave. 

Ponos  



www.desetak.si
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