
Hotel Thermana Park Laško****superior

Hotel Zdravilišče Laško****

CENIK 
BIVANJA 

2016

SLO



• 181 sob in 7 suit v štirih barvnih različicah,
• hotelski restavraciji in kavarna,
• sodoben Wellness Spa Center  

(s Thermana & Veda Ayurveda Centrom),
• Termalni Center s pomično stekleno kupolo,
• Savna Center,
• Fitnes Center,
• Kongresni Center, povezan s hotelom,
• garažna hiša,
• pitnik s termalno vodo,
• parkirišče za avtodome.

• 205 sob in 6 suit, 49 sob prilagojenih gibalno 
oviranim osebam,

• hotelska restavracija in kavarna,
• Center medicine,
• Center zdravja in lepote
• termalni bazen (z bazenskim dvigalom za 

osebe z omejenimi zmožnostmi gibanja),
• Savna Center,
• Fitnes Center,
• pitnik s termalno vodo,
• parkirišče za avtodome.

HOTEL  
THERMANA PARK  

LAŠKO****superior

HOTEL  
ZDRAVILIŠČE  

LAŠKO****

Tradicija dobrega počutja  
in ohranjanja zdravja

Razvajam se ...

Laško-Celje 10 km

Laško-Ljubljana 85 km

Laško-Celovec 130 km

Laško-Dunaj 320 km

Laško-Trst 166 km

Laško-Benetke 314 km

Laško-Zagreb 95 km



Pobeg od resničnosti, skrbi in vsakodnevne rutine.  
Novo okolje, prijetni ljudje in nepozabna doživetja.  

Privoščite si drobne radosti, »odklopite« misli, četudi le za konec tedna.  
Vaše telo in duša si to zaslužita.

»Obstaja samo eno zdravilo zoper velike skrbi:  
drobne radosti.« Karl Heinrich Waggerl

PROGRAMI 
DOBREGA POČUTJA 

2016



Laško ni le mesto oddiha in sprostitve, temveč tudi mesto 
piva. V Thermani smo razvili svojo zgodbo o pivu. Najdete  
ga v kulinariki, v wellness tretmajih, v programu prostočasnih 
aktivnosti, … Program pivovskega razvajanja je nekaj  
edinstvenega. Pripravite svoje čute in spoznajte pivo  
in njegove sestavine iz vseh zornih kotov!

Pri pivovskih wellness tretmajih uporabljamo pivovske izdelke, 
ki temeljijo na surovini, pridobljeni v Pivovarni Laško.  
Ta nastane kot produkt ali ostanek pridelave piva. Razvili smo 
jih v sodelovanju s podjetjem Lekos, nadgradili pa z znanjem 
in izkušnjami domačih terapevtov.

Hotel 4 dni/3 noči
Thermana Park Laško****superior 328 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• pijača dobrodošlice,
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• neomejen vstop v Savna Center, 
• 1x masaža telesa s pivovskim maslom (60 min.), 
• 1x obisk Pivovarne Laško (sreda, petek) ali darilo,
• 1x kulinarično razvajanje  

v à la carte restavraciji – pivovski meni, 
• dnevno vstop v Fitnes Center, 
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

PIVOVSKO  
RAZVAJANJE

Pivo vsebuje veliko 
vitaminov skupine B, 
kalij, železo, magnezij 
in cink. Je tudi 
odlično uspavalno 
sredstvo, še posebej, 
če ga pijemo malce 
toplega. Hmelj v pivu 
namreč sprošča in 
pomirja.

Možnost 
nakupa 

darilnega 
bona.



Med sodi med darila narave, ki so večno v modi, njegov učinek 
na telo pa je zaradi številnih vitaminov, mineralov, encimov in 
antioksidantov vselej blagodejen. 

V skladu s »čebelam prijazno filozofijo« smo kot prvi v Sloveniji 
razvili edinstvena medena razvajanja. Z medom smo obogatili 
kulinariko, razvili medene masaže in medene kopeli ter 
pripravili program savnanja z medom.

Veliko jih je – medenih zgodb Laškega. Spoznajte jih  
z medenim razvajanjem.

Hotel 4 dni/3 noči
Zdravilišče Laško**** 277 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard,
• polpenzion, 
• medeno presenečenje v sobi,
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• neomejen vstop v Savna Center Zdravilišče Laško, 
• 1x medeno-mlečna masaža telesa (60 min.), 
• 1x kulinarično razvajanje  

v à la carte restavraciji – medeni meni, 
• dnevno vstop v Fitnes Center, 
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

MEDENO  
RAZVAJANJE

Slovita egipčanska 
kraljica Kleopatra je 
dobro vedela, kako 
blagodejno lahko 
na telo učinkuje 
med. Poznala je 
pomlajevalne in 
negovalne tretmaje, 
narejene na osnovi 
medu, mleka in 
olj. Njene medeno-
mlečne kopeli so bile 
še posebej slovite. 

Možnost 
nakupa 

darilnega 
bona.



Petek je dan za začetek vikend oddiha. Izbirate lahko med 
klasičnim in ayurvedskim vikend paketom.

VIKEND PAKET
Hotel 3 dni/2 noči
Thermana Park Laško****superior 188 €
Zdravilišče Laško**** 155 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard,
• polpenzion, 
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi,
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

AYURVEDA VIKEND
Hotel 3 dni/2 noči
Thermana Park Laško****superior 244 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard,
• polpenzion, 
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• neomejen vstop v Savna Center,
• 1x posvet pri specialistu ayurvede (60 min.),
• 1x ayurvedski tretma po nasvetu specialista,
• 1x individualna ura joge (60 min.),
• ayurvedski zeliščni čaj na voljo v restavraciji,
• 30 % popusta na dodatne ayurvedske storitve,
• dnevno vstop v Fitnes Center,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi,
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

PROGRAM  
VIKEND PAKET

Se znate sprostiti 
tudi v vsakdanjem 
življenju? Tehnike 
sproščanja bodo 
pripomogle tudi 
k večji imunski 
odpornosti.
Poizkusite naslednjo 
vajo sproščanja: 
uležite se in napnite 
vse mišice v telesu. 
V napetosti jih držite 
10 sekund, nato jih 
sprostite. Občutili 
boste izjemno 
prijeten občutek 
popolne sprostitve.

Možnost 
nakupa 

darilnega 
bona.



Termalna voda 
Laško je primerna 
tudi za pitje. Na nas 
ima dobrodejen vpliv 
in razstrupljevalni 
učinek. Priporočamo, 
da termalno vodo 
Laško pijete po 
požirkih. Preden 
jo popijete, jo 
požvrkljajte v ustih.

Napolnite se z energijo in vitalnostjo! Poživite, osvobodite in 
okrepite svojega duha! 

Termalni oddih vam ponuja več kot zaslužen počitek,  
blagodejnost laške termalne vode pa vas bo sprostila  
in pripravila na nove izzive.

Hotel 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior 275 € 351 € 424 €
Zdravilišče Laško**** 222 € 284 € 340 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center, 
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

TERMALNI 
ODDIH

Možnost 
nakupa 

darilnega 
bona.



Življenje je na vajino pot postavilo prelomnice in odločilne 
trenutke. Velja jih obeležiti in proslaviti na malce drugačen 
način. Z mehurčki penine, zajtrkom v postelji, razvajanjem  
na 1001 način - saj se življenje vendarle meri po številu 
trenutkov, ki ti vzamejo dih … 

Hotel 3 dni/2 noči za 2 osebi
Thermana Park Laško****superior 495 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion,
• 1x penina v sobi,
• 1x romantična večerja v à la carte restavraciji hotela Thermana Park 

Laško,
• 1x romantična večerja na gradu Tabor Laško,
• 1x postrežba zajtrka v sobo,
• 1x romantična kopel v dvoje v Wellness Spa Centru,
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi,
• program animacije, sprostitve in rekreacije,
• soba na dan odhoda na voljo do 14.00.

ROMANTIČNI 
ODDIH V DVOJE

Obdržite romantiko  
v svoji zvezi.  
Eden preprostih 
trikov je držanje  
za roke. Za človeka 
najbolj blagodejen 
je občutek dotika. 
Okrepite občutek 
bližine in povezanosti 
s partnerjem  
s preprostim 
držanjem rok.

Možnost 
nakupa 

darilnega 
bona.



Dragi seniorji, imate radi »akcijo«? Osvajanje bližnjih vrhov, 
spoznavanje kulturne in naravne dediščine, doživljanje nečesa 
novega? Potem ste prišli v pravo mesto – evropsko destinacijo 
odličnosti.

Po aktivnem dnevu se boste vrnili v družbo dobrega počutja in 
se sprostili v objemu narave in blagodejne termalne vode.

Hotel 4 dni/3 noči 6 dni/5 noči 8 dni/7 noči
Thermana Park Laško****superior 248 € 390 € 520 €
Zdravilišče Laško**** 216 € 340 € 450 €

• namestitev v dvoposteljni standardni sobi,
• polpenzion,
• pijača dobrodošlice,
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center,
• uporabo kopalnega plašča,
• dostop do interneta v sobi,
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

AKTIVNO  
ZA SENIORJE

Že poznate nordijsko 
hojo? Razvila se je 
na Finskem in danes 
velja za največji trend 
v športni rekreaciji 
v Evropi. Pri pravilni 
nordijski hoji krepimo 
celotno telo, saj je v 
gibanje vključenih kar 
90 odstotkov vseh 
mišic. 

Možnost 
nakupa 

darilnega 
bona.



Poskrbite za svoje telesno in duševno stanje,  
premagajte stres in si povrnite lepoto.

Doživite delček Indije, prepustite se znanju in izkušnjam 
 indijskih terapevtov, okusite kuhinjo po načelih ayurvede  

in prisluhnite nasvetu indijskega specialista ayurvede. 

AYURVEDA
PROGRAMI



Ayurveda je starodavna medicinska veda, ki opredeljuje 
načine za ohranjanje zdravja in zdravljenje bolezni s terapijami, 
masažami, zeliščnimi zdravili, pravilno prehrano in telesno 
vadbo. V Ayurveda Centru Thermana & Veda vam bo 
specialist ayurvede določil terapije in jedilnik za čas bivanja 
ter vam dal nadaljnje nasvete za ohranjanje zdravega načina 
življenja. Ayurvedsko ekipo sestavljajo še izkušeni indijski 
terapevt, mojster joge in kuhar.

Hotel 4 dni/  
3 noči 

6 dni/  
5 noči

8 dni/  
7 noči

11 dni/ 
10 noči

15 dni/ 
14 noči

Thermana Park Laško****superior 495 € 850 € 1.200 € 1.690 € 2.330 €

• namestitev v dvoposteljni sobi s pogledom na reko in balkonom,
• polni penzion,
• začetni posvet pri specialistu ayurvede z izdelavo individualnih terapij 

in dietnega načrta,
• vsak dan 20-minutni posvet pri specialistu ayurvede,
• 2 ayurvedska tretmaja na dan,
• zaključni posvet pri specialistu ayurvede,
• ayurvedski prehranski dodatki,
• zeliščni ayurvedski čaj na voljo v restavraciji,
• neomejeno kopanje in savnanje v obeh hotelih, 
• kopalni plašč v sobi,
• dnevno vstop v Fitnes Center po posvetu s specialistom ayurvede,
• možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi,
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

PROGRAMI V AYURVEDA CENTRU 
THERMANA & VEDA TEMELJIJO NA 
INDIVIDUALNEM PRISTOPU IN  
CELOSTNI OBRAVNAVI POSAMEZNIKA

Ayurveda pri 
težavah z glavoboli 
svetuje skodelico 
vročega čaja ali kave. 
Kozarec vročega 
mleka bo pregnal 
utrujenost, mrzlo 
sladkano mleko tik 
pred spanjem pa 
bo ublažilo težave z 
želodčno kislino. 

PROGRAMI:
• RAZSTRUPLJANJE,
• LAJŠANJE BOLEČIN 

V HRBTENICI IN 
ZDRAVLJENJE 
ŠPORTNIH POŠKODB,

• HUJŠANJE,
• POMLAJEVANJE, 
• BURN-OUT, 
• ZDRAVLJENJE 

PSORIAZE, 
• ZDRAVLJENJE 

REVMATIZMA,
• ZDRAVLJENJE 

NESPEČNOSTI IN 
GLAVOBOLA,

• LEPOTA PO 
AYURVEDSKO,

• JOGA IN MEDITACIJA.



Naša tradicija ohranjanja zdravja in dobrega počutja šteje že več kot 160 let.  
Nekoč Zdravilišče Laško, danes Thermana Laško slovi kot eden vrhunskih medicinskih  

centrov, v katerem si lahko s pomočjo naše visoko usposobljene ekipe povrnete  
ali okrepite zdravje. Glede na poškodbena in bolezenska stanja, ki vas tarejo,  

so vam na voljo različni programi zdravja …

»Zdravja ne odtehtajo vsi zakladi sveta.« poljski pregovor

PROGRAMI  
ZDRAVJA



Hotel 8 dni/7 noči
Thermana Park Laško****superior 627 €
Zdravilišče Laško**** 577 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion,
• 1x posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in 

rehabilitacijske medicine,
• 2x limfna drenaža obraza in zatilja (30 min.), 
• 1x refleksna masaža stopal (30 min.),
• 1x podvodna masaža (25 min.),
• 1x Bownova terapija (55 min.),
• 1x klasična polovična masaža (30 min.),
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

PROGRAM  
ZA SPROSTITEV

Hotel 8 dni/7 noči
Thermana Park Laško****superior 678 €
Zdravilišče Laško**** 635 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard,
• polpenzion,
• 1x specialistični pregled pri zdravniku 

specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine,
• 1x posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in 

rehabilitacijske medicine,
• 3x fizioterapevtska obravnava (30 min.),
• 4x vaje v Fitnes Centru pod nadzorom 

fizioterapevta,
• 4x TENS protibolečinska stimulacija,
• 1x Medi tape - veliko lepljenje,
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center, 
• brošura ˝Vaje za izboljšanje ravnotežja ,̋
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi,
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

PROGRAM PO POŠKODBI 
SPODNJE OKONČINE

Hotel 8 dni/7 noči
Thermana Park Laško****superior 669 €
Zdravilišče Laško**** 599 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion,
• 1x specialistični pregled pri zdravniku 

specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine,
• 1x posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in 

rehabilitacijske medicine,
• 5x zdravstvena delna masaža (15 min.),
• 5x skupinske vaje v telovadnici (20 min.),
• 5x elektroterapija (10 min.),
• 5x termoterapija (20 min.),
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center, 
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi,
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

NA TERAPIJO V 
THERMANO

Hotel 4 dni/3 noči
Thermana Park Laško****superior 349 €
Zdravilišče Laško**** 319 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion,
• 1x posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in 

rehabilitacijske medicine,
• 2x limfna drenaža (30 min.),
• 2x skupinske vaje v telovadnici (20 min.),
• 2x skupinske vaje v bazenu (20 min.), 
• 1x Jasminova kopel (60 min.),
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center, 
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

LIMFNA 
DRENAŽA

Možnost nakupa 
darilnega bona.

Možnost nakupa 
darilnega bona.



Hotel Cena/noč
Thermana Park Laško****superior 78 €
Zdravilišče Laško**** 64 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard,
• polni penzion,
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center, 
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi,
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

ZDRAVILIŠKO  
ZDRAVLJENJE

Hotel Cena/noč
Zdravilišče Laško**** 59 €

• namestitev v dvoposteljni sobi na negovalnem 
oddelku ali hotelskem delu, 

• polni penzion,
• 1x specialistični pregled in posvet pri 

specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine,
• 1x dnevno kopanje v bazenu ali  

1x tedensko kopanje v Hubbardovi kadi  
(po nasvetu zdravnika),

• dnevno vstop v Fitnes Center (po nasvetu 
zdravnika), 

• uporaba kopalnega plašča,
• 10 % popust na zdravstveno nego ali pomoč pri 

opravljanju dnevnih aktivnostih,
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

ZDRAVILIŠKA 
OSKRBA

Pomoč in zdravstvena nega osebja v prijetnem 
zdraviliškem okolju (min. bivanje 14 noči).

(min. bivanje 5 noči)
Hotel 8 dni/7 noči
Thermana Park Laško****superior 717 €
Zdravilišče Laško**** 669 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion,
• 1x specialistični pregled pri zdravniku 

specialistu fizikalne in rehabilitacijske 
medicine,

• 1x posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in 
rehabilitacijske medicine,

• 3x fizioterapevtska obravnava (30 min.),
• 4x biostimulacija z laserjem (10 min.),
• 4x termoterapija (parafango 1 obloga),
• 4x vadba na sobnem kolesu,
• 1x Medi tape - veliko lepljenje,
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center, 
• brošura ˝Vaje za izboljšanje ravnotežja˝,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi,
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

V LAŽJI KORAK Z 
ARTROZO

Hotel 8 dni/7 noči
Thermana Park Laško****superior 760 €
Zdravilišče Laško**** 709 €

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion,
• 1x specialistični pregled pri zdravniku 

specialistu fizikalne in rehabilitacijske 
medicine,

• 1x posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in 
rehabilitacijske medicine,

• 4x Bobath obravnava (45 min.),
• 4x šola hoje (korekcija hoje, izboljšanje 

ravnotežja),
• 4x klasična polovična masaža (30 min.),
• neomejen vstop v bazene obeh hotelov,
• dnevno vstop v Fitnes Center, 
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do brezžičnega interneta v sobi, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

PROGRAM PO  
MOŽGANSKI KAPI

Obvezno doplačilo za nego in pomoč na negovalnem oddelku 
(celotna nega - 60 €/dan, delna nega - 40 €/dan)



CENIK NAJEMA ZA AVTODOME
SEZONA A: 1. 3. 2016 do 15. 11. 2016 • SEZONA B: 16. 11. 2016 do 28. 2. 2017

LOKACIJA: zunanje parkirišče hotela Thermana Park Laško in parkirišče ob parku pri hotelu Zdravilišče Laško.

STORITEV CENA A CENA B
Avtodom parkiranje/noč 20 € 15 €
Elektrika/noč 4 € 4 €
Turistična taksa se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom.

UGODNOSTI OB VSTOPU V BAZENE IN SAVNE:
Gostom avtodoma nudimo 40 % popusta na ceno 3-urnih in 
celodnevnih vstopnic za bazene in savne v Thermani Laško. 
Popust ne velja na ostale vstopnice in večerne akcijske ponudbe.

KAPACITETA: 

• Parkirišče hotela Thermana 
Park Laško: 16 vozil, 4 
napajalni vozli (vsak s po 
dvema priključkoma za pitno 
vodo in štirimi priključki za 
elektriko),

• Parkirišče hotela Zdravilišče 
Laško: 4 vozila, 1 napajalni 
vozel (dva priključka za pitno 
vodo in štirje priključki za 
elektriko).

UDOBJE:

• možnost oskrbe z vodo (voda 
možna v sezoni A) in elektriko 
(16 A),

• odstranjevanje fekalij in 
odpadne vode neposredno na 
stojišču,

• ustrezna višina priključkov in 
odtoka,

• možnost fiksnih priključkov za 
svežo pitno vodo.

OSNOVNA OPREMA NAPAJALNEGA 
SANITARNEGA VOZLA:
• 2 priključka za svežo pitno vodo,
• 4 zunanje vtičnice  

230 V/50 Hz,
• omarica s stikali, števcem in 

varovalko do 16 A,
• sifon z zapiralom proti 

vonjavam.

Hotel Thermana Park Laško****superior

Nočitev z zajtrkom 105 €
Polpenzion 120 €
Dnevni počitek (na sobo) 60 €

Hotel Zdravilišče Laško****
Nočitev z zajtrkom 85 €
Polpenzion 96 €
Polni penzion 100 €
Dnevni počitek (na sobo) 50 €

OBROKI
Polpenzion vključuje zajtrk in večerjo. Po predhodnem 
dogovoru je možna tudi menjava večerje za kosilo.

ODHOD/PRIHOD
Na dan prihoda so sobe na razpolago od 14. ure dalje, na 
dan odhoda pa do 11. ure. 

PARKIRANJE
Gostje lahko parkirajo na brezplačnih parkiriščih ob obeh 
hotelih ali proti doplačilu v garažni hiši hotela Thermana 
Park Laško in na parkirišču hotela Zdravilišče Laško.

DNEVNI POČITEK
Cena dnevnega počitka vključuje uporabo sobe največ 8 
ur (med 6. in 18. uro).

DOPLAČILA/osebo/dan Thermana Park 
Laško****superior

Zdravilišče 
Laško****

Savna/doplačilo hotelski gostje 5 € 5 €
Polni penzion - odrasli 15 € 11 €
Polni penzion - otroci (5-15 let) 9 € 8 €
Balkon 2 € /
Pogled na reko ali francoski 
balkon

2 € 2 €

Enoposteljna soba 27 €-29 € 15 €
Single use 30 € 20 €
Suita standard/dan 30 € 20 €
Suita comfort plus/dan 35 € /
Suita lux/dan 38 € /
Otroška posteljica/dodatno 
ležišče

8 € 8 €

Male živali - po predhodni najavi 20 € 20 €
Turistična taksa 1,27 € 1,27 €

POPUSTI

Otrok do 5. leta (spi skupaj s starši) GRATIS
Otrok od 5. do 10. leta (na dodatnem ležišču) 50 %
Otrok od 5. do 10. leta (na osnovnem ležišču) 40 %
Otrok od 10. do 15. leta (na dodatnem ležišču) 30 %
Otrok od 10. do 15. leta (na osnovnem ležišču) 20 %
Pregled ali posvet pri zdravniku specialistu 30 %
Thermana club Zlata kartica 15 %

PENZIONSKI CENIK

SPLOŠNI POGOJI
Cene so v € na osebo v dvoposteljni sobi standard. Vključujejo DDV in veljajo od 3. 1. 2016 do 28. 12. 2016. Turistična taksa se zaračunava po 
veljavnem odloku Občine Laško. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.



Termalna voda Laško, temperature 32 do 34 °C, s svojo blagodejno toploto blaži 
bolečino in omogoča lažje gibanje. Prihaja iz globine 160 metrov, znanstvene 

raziskave pa so potrdile, da je voda primerna tudi za pitje. Oblika njenih kristalov 
kaže na to, da naša termalna voda izžareva močno življenjsko energijo, ima 

pozitiven, spodbujevalni vpliv na človeka, deluje dobrodejno na psiho in ravnovesje 
med dušo in telesom.

Poživlja, razstruplja, 
napolni z energijo

TERMALNA VODA IZ LAŠKEGA

A pravo moč je v njih prepoznal inženir Leopold Rödel, 
ki je ob gradnji železnice Dunaj–Trst vodil gradnjo 
proge od Celja do Laškega. Na vrelce, ki so ga povsem 
prevzeli in korenito spremenili tako njegovo življenje 
kot življenje meščanov, je naletel po naključju. Leta 
1854 je v Laškem zgradil kopališče Kaiser Franc 
Josephs – Bad.

Začela se je veličastna zgodba zdravilišča, ki je skozi 
stoletja doživljalo vzpone in padce. Pri okrevanju ali 
ohranjanju dobrega počutja je pomagalo in še pomaga 
na tisoče ljudem. Pregovorna zdravilnost laške 
termalne vode se skozi 160 let ni spremenila, vedno je 
tekla svojemu poslanstvu naproti – zagotavljati naše 
dobro počutje.

Dobrodošli v družbi dobrega počutja, kjer cenimo 
zaklad, ki nam ga je podarila narava. Dobrodošli v 
Thermani Laško. 

Skrivnostni vrelci tople vode so v
Laškem od nekdaj burili duhove,
saj je tam sneg vedno najprej
skopnel. Vprašanjem, od kod ta
voda prihaja in zakaj je topla, 
ni bilo konca. Domačini so se 
sčasoma privadili na življenje 
s toplimi vrelci in jih pričeli 
uporabljati v svoj prid.



Informacije in rezervacije:
Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, SI-3270 Laško

03 423 20 00 | 080 81 19 | info@thermana.si | www.thermana.si


