
HOTEL CENA NA NOČ
nedelja–petek

CENA NA NOČ 
petek–nedelja

Thermana Park Laško****superior 65 € 75 €
Zdravilišče Laško**** 53 € 63 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard pri min. bivanju 
2 noči. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/noč. 
Vsa ostala doplačila po rednem penzionskem ceniku 2018.7. 1.–16. 2. 2018 | 4. 3.–12. 3. 2018

23. 3.–27. 3. 2018 | 2. 4.–27. 4. 2018

Letna članarina za Zlato kartico Thermana 
club znaša 40 €. Možnost včlanitve ob 

rezervaciji ali na hotelski recepciji. 

VSI PROGRAMI VKLJUČUJEJO
• polpenzion, 
• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• neomejen vstop v bazene s termalno vodo obeh hotelov  

(tudi na dan odhoda), 
• dnevno vstop v Fitnes Center, 
• kopalni plašč v sobi, 
• brezplačen brezžični internet v sobi, 
• hotelsko knjižico ugodnosti, 
• pitje termalne vode, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

Na vse 
programe velja 

DODATNI  
15 % POPUST

za imetnike Zlate 
kartice Thermana 

club!

Užitek popolnega 
razvajanja!  OTROŠKI 

POPUSTI:
otrok do 5. leta  

(spi skupaj s starši)  
BREZPLAČNO

otrok od 5 do 9,99 let  
(na dodatnem ležišču)  

50 % 

otrok od 10 do 13,99 let 
(na dodatnem ležišču)  

30 %

Brez 
doplačila za 
enoposteljno 

sobo!

ZIMSKE POČITNICE

HOTEL CENA NA NOČ
nedelja–petek

CENA NA NOČ 
petek–nedelja

Thermana Park Laško****superior 74 € 79 €
Zdravilišče Laško**** 61 € 66 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard pri min. bivanju 
2 noči. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/noč. 
Vsa ostala doplačila po rednem penzionskem ceniku 2018.

16. 2.–4. 3. 2018

OTROŠKI 
POPUSTI  

pri družinah z več 
otroci:

otroci do 4,99 let 
BREZPLAČNO,

otroci 5–9,99 let  
25 €/noč 

in otroci 10–13,99 
let 35 €/noč.

Brezplačna 
namestitev 

otrok do 5. leta 
in DVEH otrok 
do 9,99 let! 

THERMANA VAS  
RAZVAJA



AYURVEDA 
DETOX VIKEND

PROGRAM DODATNO VKLJUČUJE:
• pri obrokih razstrupljevalno oz. ayurvedsko prehrano, 
• termalno vodo, 
• čaj in ingverjev napitek  

(na voljo v prostoru za jogo ves čas bivanja), 
• neomejen vstop v Savna Center, 
• 1x pregled pri specialistu ayurvede v času bivanja*, 
• program aktivnosti po dnevih (prejmete ob rezervaciji), 
• presenečenje za vse udeležence.

*Termin pregleda se določi ob rezervaciji, pregled poteka v angleškem jeziku, 
cena prevajanja znaša 15 €.

HOTEL 3 dni/2 noči
Thermana Park Laško****superior 170 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična 
taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/noč. Doplačilo za 
enoposteljno sobo 15–17 €/os/noč. Vsa ostala doplačila po 
rednem penzionskem ceniku 2018.

9.–11. 3. 2018 | 6.–8. 4. 2018
18.–20. 5. 2018 | 8.–10. 6. 2018

OTROŠKI 
POPUSTI:

otroci do 4,99 let 
BREZPLAČNO,

otroci 5–9,99 let  
25 €/noč 

in otroci 10–13,99 let  
35 €/noč.

BODY AND MIND 
VIKEND      

PROGRAM DODATNO VKLJUČUJE:
• pijačo dobrodošlice, 
• termalno vodo v sobi, 
• neomejen vstop v Savna Center  

(bogat program savnanja), 
• 1x Kakavovo doživetje* (45 min.), 
• program aktivnosti po dnevih (prejmete ob rezervaciji),  
• soba na dan odhoda na razpolago do 14.00 ure.
*Otroci nimajo vključene masaže

HOTEL 3 dni/2 noči
Thermana Park Laško****superior 176 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična 
taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/noč. Doplačilo za 
enoposteljno sobo 15–17 €/os/noč. Vsa ostala doplačila po 
rednem penzionskem ceniku 2018.

16.–18. 3. 2018
25.–27. 5. 2018 | 29. 6.–1. 7. 2018

OTROŠKI 
POPUSTI:

otroci do 4,99 let 
BREZPLAČNO,

otroci 5–9,99 let  
25 €/noč 

in otroci 10–13,99 let  
35 €/noč.



PRVOMAJSKE 
POČITNICE   
26. 4.–2. 5. 2018

HOTEL CENA NA NOČ
nedelja–petek

CENA NA NOČ 
petek–nedelja

Thermana Park Laško****superior 69 € 74 €
Zdravilišče Laško**** 57 € 62 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard pri min. bivanju 
3 noči. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/noč. 
Vsa ostala doplačila po rednem penzionskem ceniku 2018.

TERMALNA 
OSVEŽITEV  
V LAŠKEM         
2.–8. 5. 2018 | 13. 5.–12. 7. 2018

HOTEL CENA NA NOČ
nedelja–petek

CENA NA NOČ 
petek–nedelja

Thermana Park Laško****superior 60 € 65 €
Zdravilišče Laško**** 50 € 55 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard pri min. bivanju 
2 noči. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/noč. 
Vsa ostala doplačila po rednem penzionskem ceniku 2018.

OTROŠKI 
POPUSTI pri 

družinah z več otroci:
otroci do 4,99 let 
BREZPLAČNO,

otroci 5–9,99 let  
25 €/noč 

in otroci 10–13,99 let  
35 €/noč.

Brezplačna 
namestitev 

otrok do 5. leta 
in DVEH otrok 
do 9,99 let! 

OTROŠKI 
POPUSTI:

otroci do 4,99 let 
BREZPLAČNO,

otroci 5–9,99 let  
25 €/noč 

in otroci 10–13,99 let  
35 €/noč.



THERMANA POLETJE    

PROGRAM DODATNO VKLJUČUJE:
• 2x vožnjo z Bobkartom na Celjski koči  

(v primeru lepega vremena), 

• darilo za otroke ob prihodu v hotel.

15. 7.–2. 9. 2018

HOTEL CENA NA NOČ
nedelja–petek

CENA NA NOČ 
petek–nedelja

Thermana Park Laško****superior 68 € 73 €
Zdravilišče Laško**** 58 € 63 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard pri min. bivanju 
2 noči. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/noč. 
Vsa ostala doplačila po rednem penzionskem ceniku 2018.

OTROŠKI 
POPUSTI  

pri družinah z več 
otroci:

otroci do 4,99 let 
BREZPLAČNO,

otroci 5–9,99 let  
25 €/noč 

in otroci 10–13,99 
let 35 €/noč.

 
V terminu 

15. 7.–10. 8. 
2018 brezplačna 

namestitev otrok do 5. 
leta in ENEGA otroka do 

9,99 let! 

V terminu 10. 8.–2. 
9. 2018 brezplačna 
namestitev otrok 

do 5. leta! 

NA OBISKU PRI NAS NE SPREGLEJTE NAŠEGA 
PRIPOROČILA:
• Okusite izjemno medeno pito  

in tortico s temnim pivom,
• Masaži Vrelec mladosti in Dotik petih elementov 

sta hišna wellness tretmaja, ki so ju ustvarili naši 
wellness terapevti,

• Ayurvedske masaže, ki vam pričarajo daljno Indijo.

V LAŠKEM IN OKOLICI SI USTVARITE 
NEPOZABNA DOŽIVETJA!
• Ogled Pivovarne Laško z degustacijo 
• Escape room »Pivovarjevo zlato« in pustolovska igra 

na prostem »Odkleni Laško«
• Kartuzija Jurklošter
• Celjska koča z bobkartom in pustolovskim parkom
• Mesto Celje, Stari grad Celje, Pokrajinski muzej
• Vinska klet Zlati Grič in Žička kartuzija
• Ekomuzej in Fontana piv v Žalcu
• Grad Sevnica
• Šmartinsko jezero
• Šentjur – mesto skladateljev Ipavec
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INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
03 423 20 00 | 080 81 19 | info@thermana.si | www.thermana.si

Spremljajte nas na FB in Instagram profilu!


