Razvajam se ...
HOTEL THERMANA PARK
LAŠKO****superior
• 181 hotelskih sob in 7 hotelskih suit

(sobe z ležišči dolžine 220 cm, z lesenimi talnimi oblogami,
družinske povezane sobe, energetske sobe, sobe, prijazne
malim hišnim ljubljenčkom).
• Samopostrežna hotelska restavracija in kavarna s

pestrim izborom hišnih sladic.
• Otroški kotiček in pester program animacije.
• Garažna hiša in brezplačno zunanje parkirišče.
• Parkirišča za avtodome z možnostjo oskrbe z vodo in

elektriko.
• Prejemnik znaka za okolje EU Marjetica.

Tradicija zdravja in dobrega počutja
WELLNESS SPA CENTER

Dobrodošli v svet drugačnosti, svet sprostitve, svet popolnosti!
• Klasične, ayurvedske in
tajske masaže.
• Naravni pivovski tretmaji.
• Nege obraza in telesa.
• Kopeli

• Vadba v fitnesu s pogledom
na reko Savinjo (tudi z
osebnim trenerjem).
• Vodene vadbe v telovadnici.

HOTEL ZDRAVILIŠČE
LAŠKO****
• 195 sob in 5 suit

TERMALNI CENTER IN SAVNA CENTER
Neskončni vodni užitki pod premično stekleno kupolo.
Vsak dan, ob vsakem vremenu!
• Bazen z valovi (31 °C).
• Rekreacijsko-masažni bazen s
slapovi in talnimi izviri (32 °C).
• Trije whirlpooli nad bazenom
(34 °C).
• Notranji tobogan.
• Hitra reka (32 °C).
• Kneippov kotiček.
• Otroško notranje vodno
zabavišče (32 °C).
• Rekreacijsko-masažni bazen,
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povezan z notranjim (32 °C).
Otroški zunanji bazen s
tobogani in igrali (32 °C).
Plavalni bazen (26-27 °C).
Kristalni masažni zunanji
whirlpool (32-34 °C).
Zunanji tobogan in vodna
drča.
Samopostrežna restavracija.
Savna Center s številnimi
savna programi.
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(eno- in dvoposteljne sobe, družinske povezane sobe, kombinirane sobe in sobe, prilagojene osebam s težavami pri
gibanju, sobe, prijazne malim hišnim ljubljenčkom).
Center medicine s specialističnimi ambulantami, fizioterapijo, delovno terapijo in balneoterapijo.
Center zdravja in lepote s kozmetičnim, pedikerskim in
masažnim salonom.
Termalni bazeni.
Fitnes center.
Hotelska restavracija, Bidermajer in Banketni salon,
kavarna.
Poslovno seminarski center.
Certifikat Invalidom prijazno.

MEDICINSKA REHABILITACIJA
Zdravnik zdravi, narava ozdravi.

Hotel Zdravilišče Laško je eden najsodobnejših centrov
zdravstvenega turizma. Zagotovilo za uspeh je delo odlične
ekipe zdravnikov, fizioterapevtov, delovnih terapevtov in drugih
zdravstvenih strokovnjakov, ki se dopolnjuje in povezuje z
dokazano učinkovitostjo našega naravnega zdravilnega dejavnika
– termalno vodo.

OBOLENJA, KI JIH ZDRAVIMO:
• Stanja po poškodbah in operacijah gibalnega sistema s
funkcionalnimi izpadi.
• Degenerativni sklepni in izvensklepni revmatizem.
• Nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in
perifernefa živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi
inzulti ter živčnomišičnimi boleznimi, stanja po možganski kapi.
• Stanja po operativnih posegih v mali medenici, testisih in prsih.
• Kožne bolezni (psoriaza).
• Rehabilitacija bolnikov z boreliozo.

ČLANSTVO
THERMANA
CLUB

NAŠ TEMELJ TERMALNA
VODA LAŠKO
Poživlja, razstruplja in
napolni z energijo.

Ujemite
ugodnosti in
izberite svojo
vstopnico v
svet Thermane!

S svojo blagodejno toploto blaži
bolečino in omogoča lažje gibanje.
Sestava vode in oblika njenih
kristalov dokazujeta, da ima
termalna voda Laško bogato
in spodbujevalno energijo ter
razstrupljevalni učinek. Primerna je
tudi za pitje, pitnik termalne vode
se nahaja v obeh hotelih.

KAJ NAS DELA
EDINSTVENE?

Črpajoč iz zakladnice lokalnega okolja,
smo razvili zgodbo o pivu in medu,
s katero smo obogatili kulinarično
in wellness ponudbo. Podarite si
edinstvene trenutke razvajanja!
Ne spreglejte hišne specialitete – medene pite, ki so jo
ustvarili Thermanini slaščičarji in vključuje gastronomsko
posebnost tega predela Slovenije t. i. pregreto smetano.
Masaži Vrelec mladosti in Dotik petih elementov sta
le dve izmed mnogih wellness razvajanj, ki so jih ustvarili
Thermanini wellness terapevti. Privoščite si čas zase in
uživajte v edinstvenih wellness doživetjih.

Več informacij na www.thermana.si.
Spremljajte nas tudi na FB in Instagramu!

Laško-Celje

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

Laško-Ljubljana

10 km

Laško-Trst

166 km

85 km

Laško-Benetke

314 km

Laško-Celovec

130 km

Laško-Zagreb

95 km

Laško-Dunaj

320 km

Družba dobrega
počutja

