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Poročni
obredi v Thermani

Laško
Zgodba poročnega dne … 

Poročni dan je zagotovo eden tistih, ko si 
želimo in upamo živeti sanje. Dan, ki ga ne 

želimo prepustiti naključju. Dan, sestavljen iz 
množice dragocenih trenutkov. Dan, ko je le 

najboljše dovolj dobro. 

Prav Laško ponuja nepozabno doživetje vajine 
poročne zgodbe, kar že leta potrjujejo izkušnje 

mnogih mladoporočencev.

V Thermani Laško se zavedamo posebnosti 
poročnega dne. Za nas je vsaka poroka 

edinstvena in vsak par najdragocenejši. Z 
izurjeno ekipo smo tukaj, da vama in vajinim 

svatom v prijetnem okolju ter z dovršeno 
hotelsko-gostinsko ponudbo pripravimo 

nepozaben poročni dan, ki se lahko nadaljuje 
tudi v romantični medeni oddih ...

V letih izkušenj smo oblikovali prefinjeno ponudbo 
organizacije poročnega slavja. 

Predstavljamo naša izhodišča, skupaj pa bomo ustvarili 
povsem izvirno zgodbo. Prav takšno, kot sta si jo 
zamislila. 

V okviru dveh hiš dobrega počutja Thermane Laško 
(hotela Thermana Park Laško in Zdravilišče Laško) 
vaju pričakuje celostna hotelsko-gostinska ponudba. 
Poročni obred in slavje lahko opravita na enem mestu, s 
čimer se izogneta napornemu organiziranju in prevozu 
svatov. Prav tako ni potrebna skrb, da bi vaju presenetilo 

slabo vreme, če imata rezerviran poročni obred zunaj. 
Že ob rezervaciji vama namreč ponudimo alternativno 
lokacijo v notranjih prostorih.

Na razpolago so vama različne in edinstvene lokacije 
tako na prostem kot tudi v notranjih prostorih naše 
družbe. Usodni »da« lahko izrečeta v čarobno poslikani 
Zlati dvorani Zdravilišča Laško, v idiličnem okolju 
Zdraviliškega parka, pod fascinantnim lestencem v avli 
hotela Thermana Park Laško, Gala dvorani Kongresnega 
Centra ali na Mostu želja. In to vse dni v letu. Privlačnih 
možnosti je veliko, prav vsaki pa lahko vtisneta tudi svoj 
pečat.



• Priprava poročne mize.
• Osnovna dekoracija mize in prostora.
• Priprava ozvočenja.
• Postavitev stolov za mladoporočenca  

in priči (4 stole).
• Postavitev stolov za svate (20 stolov).
• Sprejem zaročencev in svatov.
• Spremstvo mladoporočencev  

in svatov na kraj dogodka. 
• Uradni del poroke. 
• Najava prihoda neveste.
• Predvajanje poročne koračnice  

in glasbe.
• Predaja poročne listine.
• Darilo za mladoporočenca  

(Kopel Poezija ljubezni).

Za datum in uro poročnega obreda  
se predhodno dogovorita na 
Matičnem uradu Laško po telefonu: 
+386 (0)3 733 88 23 ali e-pošti: 
darja.kuclar@gov.si

Poročni obred v Zlati dvorani 
Zdravilišča Laško
Pozlačene stenske poslikave in veliko svetlobe v Zlati 
dvorani hotela Zdravilišče Laško ustvarjajo izvrstno 
sproščeno vzdušje. Pri Fontani želja vama pripravimo 
sprejem, od tod pa vaju pospremimo v Zlato dvorano, 
kjer poteka obred.

Poročni obred  
v idiličnem okolju Zdraviliškega parka
V naravnem ambientu Zdraviliškega parka, pod zave-
tjem zelenih krošenj in medovitih rastlin, vama pripra-
vimo nepozaben romantičen dogodek. Naj vama na beli 
gugalnici zaigra zvok violine, naše osebje pa vaju po 
sprejemu, ki vama ga pripravimo ob Fontani želja, po-
spremi na kraj velikega dogodka.

vključuje
poročniobred?

Kaj Izbirate različnimi lokacijami
lahko med

 inambienti



Poročni obred v elegantnem 
ambientu avle hotela Thermana 
Park Laško pod prečudovitim 
lestencem ali v Gala dvorani 
Kongresnega Centra
Sodoben slog hotela Thermana Park Laško 
vas sprejme z elegantno noto prestižnosti. 
Prepustite nam, da poskrbimo za vajine svate 
in jih pogostimo v avli hotela, vaju, draga 
mladoporočenca, pa pospremimo v poročni 
apartma, kjer se lahko pripravita na velik 
dogodek. 

Naj se iskrice v očeh vaših najdražjih zasvetijo, 
ko se pojavita vsak na svoji strani stopnišča 
pod pravljičnim lestencem, in se spustita proti 
poročni mizi.

S svetlobo obsijana in dizajnersko oblikovana 
Gala dvorana v Kongresnem Centru Thermana 
Park Laško vama bo pričarala visoko mero 
drugačnosti. Naj bo vajin trenutek poseben in 
samo vajin.

Poročni obred na Mostu želja
V idiličnem okolju Savinje in hotela Thermana 
Park Laško se nahaja Most želja. Naj vaju pogled 
na vodo in prelepo naravo očara, simbolika 
mostu pa poskrbi za popoln prvi korak na vajino 
skupno pot.

Poleg protokolarnega poročnega obreda z bogato dodatno ponudbo bomo poskrbeli, da 
bodo vajini prvi koraki na skupni poti lahkotni, skrbno načrtovana poglavja vajine poročne 
zgodbe pa bodo pričarala pravljično vzdušje, ki se bo razvilo v nepozabno doživetje.

Nudimo vama:
• Sprejem in pogostitev svatov s koktejli ali vinom. 
• Prigrizke (kanapeji, slastne rezine Lokavskega pršuta 

(rezanega pred gosti) s toplo bagueto, polnozrnati 
kruhki z domačimi zeliščnimi namazi, grisini s 
pršutom, prsjačka, sadno sirova nabodala, domači 
rogljički, narezano sveže sadje, mignoni, sadno-
kremne fantazije v kozarčkih, srčki-keksi, drobno 
pecivo, medenjaki, svatovsko pecivo, mini potičke…).

• Zdravico s penečim vinom in glasbo.
• Spuščanje balonov (»napolnjenih z vajinimi željami«).
• Posip z vrtničnimi listi. 
• Svečani razrez torte s penino, koktejlom ali 

sorbetom.
• Najem prevlek za stole.
• Dekoracija prostora in omizja. 
• Odpiranje penine s sabljo.

• Možnost nočitve ali prevoza svatov.
• Celostna lepotna priprava na poročni dan v Wellness 

Spa Centru ali Centru zdravja in lepote (ličenje, 
manikura, frizer, masaža). 

• Varstvo otrok.

Organiziramo tudi:
• Fotografiranje v idiličnem okolju. 
• Pisna vabila na poroko.
• Naročilo konfetov.
• Za izvedbo poročne koračnice in glasbeno ozadje 

nastop citrarke, violinistke, pianista, dvo glasno ali 
troglasno petje, fanfare…

• Ansambel.
• Prevoz mladoporočencev s kočijo ali starodobnikom.

DODATNE STORITVE

povsem
Oblikujte

poglavjapo svojem
okusu
poročne zgodbe



za svečano boste
izbrali?

Kateriambient
slavje

Za svečano kosilo ali večerjo lahko izbereta ambient 
po vajini meri. Na voljo vama je hotel Thermana Park 
Laško****Superior z à la carte restavracijo (do 100 svatov) 
in Veliko dvorano Kongresnega Centra (do 300 svatov), 
Zdravilišče Laško z Bidermajer salonom (do 80 svatov), 
Banketnim salonom (do 30 svatov) ali restavracijo Vrelec 
(do 180 svatov).

Za poročna slavja, ki vsebujejo 
gostinske storitve, ne zaračunavamo 
najema prostorov, razen v veliki dvorani 
Kongresnega Centra, če je manj kot 
120 svatov.
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Vsem mladoporočencem, ki imajo poročno slavje v naši družbi, PODARIMO poročni 
apartma ali sobo (nočitev z zajtrkom, ki vama ga po želji postrežemo v sobo). 



POROČNI MENU I.

Svatovska juha z domačimi rezanci  
ali gobova juha

Kuhani goveji rostbif
Svinjska mrežna pečenka

Pražen krompir
Skutini štruklji
Zdrobov kroket

Fina kuhana zelenjava
Jajčni hren

Sestavljena solata

Orehova in smetanova potica
Svatovsko pecivo

Ocvrt piščanec
Mesna roladica z muslin nadevom

Puranji steak s praženimi mandeljni
Pečen krompirček

Dušen riž
Zelenjava iz pečice

Osvežilni solatni krožnik

Poročna torta

Štajerska kisla juha

POROČNI MENU III.

Pena gosjih jeter in dimljenega 
jezika z želejem traminca
V sirupu kuhana hruška  

s praženimi lešniki

Svatovska juha z zdrobovimi  
in mesnimi cmočki

Gobova kremna juha

Jakobinka na ješprenovi rižoti s 
tartufi in omako iz kreše

Nadevane prsi domačega piščanca  
na grahovem pireju

Telečji medaljon z omako  
iz suhega sadja in medu
Sirov zavitek z mandeljni  

in izbrano zelenjavo
Sestavljena solata

Potica, drobno pecivo

Poročna torta

Sirov krožnik
Pršut z olivami

Osvežilni sadni krožnik

Zelenjavno mesna mineštra

POROČNI MENU II.

Mousse iz piščančjega mesa, 
avokada in ingverja s svežimi zelišči

Svatovska juha z domačimi rezanci  
ali gobova kremna juha

Telečji file z brusnično omako
na krompirjevem rostiju z domačimi 
medenimi štruklji in ocvrto rukolo

Motovilec z jajčko

Orehova in smetanova potica
Svatovsko pecivo

Sveže sadje

BIFE:
Simfonija kraških okusov

(pršut, suha salama, budjola)
Ocvrte piščančje krače  

s francosko solato
Morski sadeži v solati  

s paradižnikom in papriko
Marinirani jajčevci s pinjolami

Sirova plošča s suhim sadjem in orehi

Poročna torta

Štajerska kisla juha

Dovolita, da vaju in vajine svate 
na prefinjen način zapeljemo s 
kulinaričnimi dobrotami naših 
kuharskih mojstrov. Poročni meni 
bomo oblikovali skupaj, da pa 
bo odločitev lažja, smo pripravili 
nekaj predlogov. 

Poročni meniji že vključujejo 
poročno torto po vajini želji.

Poročni
Razkošjeokusov

menuji



POROČNI MENU V.

Pršutova vrtnica z melono in 
olivami v družbi mesnega galantina  

v poprovem ovoju

Goveja juha po svatovsko
Kremna porova juha  
s kruhovimi kockami

Polnjena svinjska ribica  
s suhimi slivami, ovita v slanino  

v bordojski omaki, puranji medaljon  
v mandeljnovi srajčki

Mladi krompirček z zelenjavo iz 
pečice

Urškini sirovi štruklji, zdrobove 
hruške

Sestavljena solata

Drobno pecivo, potice, sadje

HLADNI BIFE:
Mesnine z Vrha

Sirova plošča s suhim sadjem in 
orehi

Šunka v listnatem testu  
Svinjska pečenka

Ocvrte piščančje krače  
Morski sadeži v solati

Francoska in šopska solata
Pisana zelenjava v česnovi marinadi

Poročna torta

Kisla juha

POROČNI MENU VI.

Gobova juha
Goveja juha z domačimi rezanci

Sočna visoška pečenka  
z vrtnarsko omako

Ocvrt puranji medaljon
Piščančji file na žaru

Sveža zelenjava na maslu
Zelenjavni riž

Domači štruklji
Sestavljena solata

Svatovsko pecivo
Sadje

Poročna torta

HLADNI BIFE:
Kraški pršut z melono

Mesnine z Vrha
Marinirana hobotnica

Sirova plošča
Pečena paprika, kisla zelenjava

Kisle sarmice

POROČNI MENU IV.

Slovenska zakuska (savinjski želodec, 
kraški pršut, izbor sirov)

Goveja juha z domačimi rezanci
Kremna porova juha

Tris medaljonov (goveji medaljon  
z rožmarinom, piščančji medaljon, telečji 

medaljon z jurčki)
Zelenjavni šopek z domačega vrta

Pečen krompirček, zapečena 
polenta

Sestavljena solata

Sorbet s svežo meliso

Sadni izbor
Nevestino pecivo

Poročna torta

HLADNI BIFE:
Ocvrte piščančje krače

Hladna svinjska pečenka
Pečen rostbif

Francoska solata, testeninska 
solata

Solata iz morskih globin

Telečja obara

Rezervacijatermina
Rezervacija termina je potrjena ob plačilu akontacije v 
višini 300 €.

Akontacijo lahko poravnate na recepciji hotela Thermana 
Park Laško, hotela Zdravilišča Laško ali na TRR račun:  
Abanka d.d. SI 56 0510 0801 2278 931.

Pri plačilu obvezno navedite vaše ime in priimek ter 
datum poroke.

Za vse informacije in oblikovanje 
povsem vajine poročne zgodbe smo 
vama z veseljem na voljo na e-naslovu: 
tatjana.klinar@thermana.si
T.: 03 734 89 88 | 040 630 066



Hotel Thermana Park Laško****Superior

z moderno opremljenimi sobami, primernimi za romantični 
oddih v dvoje, za družine, športnike, poslovneže… V hotelu 
so vam na voljo: izjemen Wellness Spa Center, kjer 
lahko uživate ob pivovskih, tajskih, ayurvedskih, shiatsu 
masažah ...; Termalni Center pod veličastno stekleno 
kupolo in različnimi vodnimi atrakcijami; Savna center; 
Samopostrežna in à la carte restavracija, kavarna, 
Fitnes Center, frizerski salon, otroški kotiček.

Hotel ZDRAVILIŠČE LAŠKO****,
ki se ponaša z bogato zgodovino in tradicijo ter s programi 
in storitvami za zdravje in dobro počutje. V hotelu so 
vam na voljo: bazenski kompleks; Savna Center; Center 
Zdravja in Lepote s prostori za masaže in nego; Fitnes 
Center; restavracijo Vrelec; Banketni salon; Bidermajer 
salon; kavarna.

"Vse so uredili do najmanjše podrobnosti. Sprejeli so 
cvetličarko, pomagali okrasiti dvorano, glasbenikom 
pripravili oder, goste so nevidno usmerjali v skladu s 
programom, uskladili vse z matičarko, pripravili odlično 
hrano, pomagali pri ognjemetu presenečenja in še bi 
lahko naštevala. Z drugimi besedami: najina poroka je 
presegla vsa najina pričakovanja – hvala!"

Barbara in Igor

PONUDBA ZA SVATE: Vsem svatom nudimo posebne ugodne pakete bivanja za nočitev z zajtrkom.

Vtisi mladoporočencev

"Tako midva kot svatje so bili nad poroko navdušeni. Dan 
je potekal po najinih željah, tudi po zaslugi organizatorjev. 
Osebje hotela je bilo izjemno; njihovo prijaznost in 
ustrežljivost je bilo čutiti na vsakem koraku. Poskrbeli 
so za kulinarični presežek, ki je bil predmet debate v 
najini družini še dolgo. Narezek naših dobrot z Vrha, ki 
ga ponujajo za predjed, je odličen začetek poročnega 
kulinaričnega popotovanja. Nevestino pecivo pa je tako 
mamljivo, da lahko svatje še na krajo šopka pozabijo ... "

Nastja Arbeiter Tratnik in Mitja Tratnik

" Nisva se mogla upreti razvajanju Thermane.  
Kopel ob soju sveč, svežina penečega vina, zajtrk v postelji ...  
To bi lahko počela vsak dan!"

Ponudba namestitve
v hotelihThermane

svate
Laško

za 
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Thermana Park Laško: strezba.wpl@thermana.si | 03 423 20 23
Zdravilišče Laško: strezba.zl@thermana.si | 03 734 51 90

www.thermana.si/poroke


