
Hotel Thermana Park Laško****Superior

Hotel Zdravilišče Laško****
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v družbi
Dobrodošli

dobrega počutja!



Skrivnostno zdravilno moč laških vrelcev 
so poznali že v rimskih časih. V srednjem 
veku so vrelce poleg domačinov uporabljali 
tudi misijonarji. Leta 1854 je v Laškem, ob 
zdravilnih vrelcih, zraslo mondeno letovišče, 
poimenovano po habsburškem cesarju 
Francu Jožefu I. Od takrat do danes 
se je Thermana Laško razvila v enega 
najsodobnejših turističnih centrov in postala 
pomemben kreator dobrega počutja s 
storitvami, ki temeljijo na vrhunskem znanju 
in bogatih izkušnjah priznanih medicinskih 
strokovnjakov ter na termalni vodi, ki 
je številnim ljudem pomagala ponovno 
vzpostaviti zdravje in ohraniti dobro počutje. 

V naši družbi boste ustavili korak, umirili 
misli in dušo, svoji biti pa podarili trohico 
odkrhnjene lepote in obnovili skrb za svoje 
zdravje, osebno zadovoljstvo in si povrnili 
življenjsko moč.
Izberite udobnost, lahkotnost in nasmeh na 
vsakem koraku v hotelih Thermane Laško.

Družba dobrega 
počutja

THERMANA 
LAŠKO

Znanje in tradicija od leta 1854

Vaš trenutek popolnega 
užitka in sprostitve



Najnovejše raziskave so pokazale, da je 
laška termalna voda primerna tudi za pitje. 

Laška termalna voda kot naravni zdravilni 
dejavnik je akratotermna alkalna kalcij-
magnezij-natrijeva hidrogenkarbonatna 
voda s temperaturo od 32 do 34 °C, ki s 
svojimi balneološkimi dražljaji deluje na 
uravnovešenje in utrjevanje organizma, 
pomaga ponovno vzpostaviti zdravje in 
ohraniti dobro počutje. Zdravilno delovanje 
laške termalne vode se je skozi dolgoletne 
izkušnje dokazalo predvsem pri blago 
zvišanem krvnem tlaku, kroničnih vnetjih 
sklepov in hrbtenice ter težjih okvarah in 
prizadetosti gibal. 

Vsebnost mineralov kaže na to, da se je 
laška termalna voda dlje časa zadrževala 
v podzemlju in na svoji poti raztapljala 
dolomit, kalcij, magnezij in kremen. Skupna 
mineralizacija vode (vsebnost v vodi 
raztopljenih snovi) je od 278 do 295 mg/l, 
kar uvršča termalno vodo Laško med srednje 
mineralizirane vode.

TERMALNA  
VODA LAŠKO

Energija laške termalne vode 
dobrodejna za telo in duha.

Bistvene 
značilnosti 
vodi dajejo:

• kalijevi (K+), 
magnezijevi (Mg2+) in 
natrijevi (Na+) kationi,

• sulfatni (SO2-), 
kloridni (Cl-) anioni ter

• metaborova (HBO2) in 
mestasilicijeva kislina 

(H2SiO3).



V Thermana Parku Laško, oazi neštetih 
možnosti užitkov in sprostitve, vas bo božala 
čudovita narava s pogledom na gozdove, 
objemali vas bodo topli žarki na gladini 
reke Savinje, varovala pa vas bo sodobna 
arhitektura. Ponudbo hotela smo zasnovali 
za vaše zadovoljstvo. Objem čarobne 
termalne vode, vodni užitki pod stekleno 
kupolo, sproščanje v Savna Centru, brezhibna 
postrežba, kakovostne wellness storitve in 
spretne roke naših terapevtov bodo vaši 
sopotniki bivanja v hotelu Thermana Park 
Laško.

• 181 hotelskih sob in 7 hotelskih suit 
kategorije štirih zvezdic superior,

• Termalni Center,
• Savna Center,
• Wellness Spa Center,
• Thermana & Veda Ayurveda Center,
• Fitnes Center,
• Kongresni Center,
• hotelska à la carte in samoposrežna 

restavracija ter kavarna,
• otroški kotiček,
• garažna hiša in zunanje parkirišče,
• parkirišča za avtodome z možnostjo 

oskrbe z vodo in elektriko.

Hotel Thermana  
Park Laško****Superior Razvajam se ...

Hotel Thermana Park 
Laško****Superior je prejemnik 

znaka za okolje EU 
Marjetica. V zadnjih desetih 

letih je ta znak Evropske 
unije postal evropski simbol, 

ki daje enostavne, točne 
in verodostojne usmeritve 

potrošnikom o okolju 
prijaznem delovanju.

prejemnik 
znaka za 
okolje EU 
Marjetica



V harmoniji z 
barvami in naravo

V prijetnem ambientu vas pričakuje:
• sodobna opremljenost sob in moderni 

interier: tuš, kad ali jacuzzi, WC, sušilec 
za lase, brezplačni brezžični internetni 
Wi-Fi, mini bar, sef, LCD TV, telefon, 
klima, kopalni plašč,

• standardne sobe ali sobe z balkonom 
(komfort) ali sobe s pogledom na reko 
Savinjo (plus), lahko pa se odločite za 
bivanje v katerem od razkošnih suit,

• sobe z ležišči dolžine 220 cm, 

• sobe, ki so v skladu z zahtevami 
certifikata Halal,

• sobe z lesenimi talnimi oblogami,

• sobe, prilagojene osebam, ki imajo težave 
z gibanjem,

• sobe z energijskimi ploščicami,

• sobe s »Slovensko posteljo«,

• povezane sobe za družine, 

• sobe, kjer je dovoljeno bivanje tudi malim 
hišnim ljubljenčkom.

OPREMLJENOST 
SOB



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),
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Neskončni vodni užitki pod stekleno kupolo

TERMALNI CENTER HOTELA THERMANA PARK LAŠKO
rekreacijsko masažni bazen, 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,

vodna drča,

Savna Center.



Dobrodošli v  
svet drugačnosti,  
svet sprostitve,  
svet popolnosti

Na voljo so vam:

• ayurveda tretmaji v Ayurveda Centru 
Thermana & Veda,

• klasične masaže,

• tajske masaže,

• edinstveni naravni pivovski tretmaji,

• nege obraza in telesa,

• kopeli (za posameznike ali v dvoje),

• obogatene  storitve (wellness in gostinske 
storitve),

• solarij,

• vadba v fitnesu z osebnim trenerjem,

• vodene vadbe v telovadnici,

• posebni wellness dogodki,

• svetovanje.

WELLNESS SPA CENTER 
V HOTELU THERMANA 

PARK LAŠKO

V Wellness Spa Centru celotna 
filozofija temelji na programih 

sprostitve in razvajanja!



Prevzela vas bo 
omamnost okusov

• Hotelska restavracija diha sodobno 
in toplo, kulinarična ponudba pa sledi 
najnovejšim trendom in se usmerja 
lokalno, sezonsko ter ekološko. Za 
nepozabna kulinarična doživetja 
pripravljamo slovensko, ayurvedsko in 
mednarodno kuhinjo, tematske večere 
ter posebne pivovske menuje. Sprejme 
do 250 gostov.

• A la carte restavracija v hotelu je 
primerna tako za svečana praznovanja 
in poroke kot za organizacijo poslovnih 
srečanj. Sprejme do 100 gostov.

• Kavarna je elegantno opremljena in 
nudi pester izbor pijač, slastnih tortic, 
ki skrbno nastajajo pod rokami naših 
slaščičarskih mojstrov.

• Velika dvorana Kongresnega Centra 
sprejme do 300 gostov v banketni 
postavitvi, ob njej je na voljo tudi Black 
& White bar.

KULINARIČNA 
DOŽIVETJA



Organizirajte poslovno 
ali družabno srečanje 
v središču Slovenije

• Sprejme do 1.100 udeležencev.
• Na 3.700 m² lahko izbirate med sedmimi 

sodobno opremljenimi kongresnimi dvoranami 
in tremi sejnimi sobami. Največja dvorana 
sprejme do 490 oseb.

• Direktna povezava Kongresnega Centra s 
hotelom.

• Odlična dostopnost.
• 170 parkirnih mest na zunanjih parkiriščih 

neposredno ob hotelu in 277 v podzemni 
parkirni hiši.

• Najsodobnejša oprema v dvoranah. 
• Nameščenost avdio in video sistema, ki 

omogoča izpeljavo dogodka na najvišji 
profesionalni ravni. 

• Vse dvorane imajo dnevno svetlobo in možnost 
popolne zatemnitve. 

• Brezplačna uporaba brezžičnega interneta.

Kapacitete dvoran:
• večnamenska dvorana (do 490 oseb),
• slavnostna dvorana (do 120 oseb),
• 5 seminarskih dvoran (od 20 do 200 oseb),
• 3 sejne sobe (od 11 do 28 oseb),
• dnevno-nočni bar.

KONGRESNI CENTER 
THERMANA PARK LAŠKO

Spoznajte prepričljive razloge za 
izvedbo vašega dogodka v Kongresnem 

Centru Thermana Park Laško



Tradicija dobrega 
počutja, udobje bivanja  

in ohranjanja zdravja
Z zgodovino gremo z roko v roki in v bogati 
160-letni tradiciji smo se razvili v sodoben center 
medicinske rehabilitacije in wellness turizma s 
programi in storitvami za dobro počutje. Vrelci 
termalne vode, zdravilni in wellness postopki, 
terapije in medicinski strokovnjaki zagotavljajo 
kakovostne zdravstvene in wellness storitve. 
Hotel Zdravilišče Laško je zasnovan brez 
arhitektonskih ovir in je primeren tudi za goste, 
s posebnimi potrebami. 
• 195 sob in 5 suit kategorije štirih zvezdic (57 

sob je prilagojenih gibalno oviranim osebam),
• termalni bazen,
• Savna center,
• Center zdravja in lepote,
• Fitnes center,
• hotelska restavracija in kavarna,
• Pitnik termalne vode,
• družabni prostor,
• poslovno-seminarske dvorane,
• Center medicine s prostori za ambulante, 

fizikalno in delovno terapijo ter 
balneoterapijo.

Hotel Zdravilišče Laško****

Zdravilišče Laško je hotel s tradicijo 

zdravja in dobrega počutja, kjer boste 

umirili ritem svojega življenja, si vzeli 

čas zase in za svoje zdravje. 

Šent, Slovensko združenje 
za duševno zdravje, je skupaj s 

partnerji v okviru projekta Razvoj 
turistične ponudbe za ljudi s posebnimi 

potrebami podelil hotelu Zdravilišču 
Laško Zlati certifikat Invalidom prijazno. 
To priznanje potrjuje, da je celoten hotel 
prilagojen potrebam oseb z omejenimi 
gibalnimi sposobnostmi ter osebam s 

posebnimi potrebami na področju 
vida, sluha in duševnega 

zdravja.

Zlati 
certifikati 
Invalidom 
prijazno



Tradicija 
podarja občutek 
domačnosti

V prijetnem okolju ob reki Savinji 
nudimo gostom:
• sodobno opremljenost sob: tuš, sušilec 

za lase, LCD TV, mini bar, telefon, klima,  
brezplačni brezžični internetni Wi-Fi, 
kopalni plašč, sef, radio,

• povezane sobe za družine,
• sobe z dodatnimi ležišči,
• kombinirane sobe (1x hotelska postelja 

in 1x negovalna postelja).

Del sob je v celoti prilagojen osebam, ki 
imajo težave z gibanjem in potrebujejo 
nadzor medicinskega osebja ter nego.

OPREMLJENOST 
SOB



Blagodejni učinki 
termalne vode

Obolenja, ki jih zdravimo:
• stanja po poškodbah in operacijah 

gibalnega sistema s funkcionalnimi 
izpadi,

• degenerativni sklepni in izvensklepni 
revmatizem,

• obolenja hrbtenice,
• mišična in nevrološka obolenja ter 

stanja po možganski kapi.

Na področju medicine izvajamo naslednje 
programe:
• medicinsko rehabilitacijo (fizikalno 

terapijo, delovno terapijo in 
rehabilitacijsko zdravstveno nego),

• specialistično ambulantno dejavnost,
• obnovitveno rehabilitacijo,
• preventivo,
• osnovno zdravstvo.

VRELCI ZDRAVJA 
IN MEDICINSKA 
REHABILITACIJA

Zdravilišče Laško, eden najsodobnejših 
centrov zdravstvenega turizma, temelji 

na vrhunskem znanju in bogatih 
izkušnjah priznanih medicinskih 

strokovnjakov ter na termalni vodi.

Dobro počutje, 
zadovoljstvo, izboljšanje in 

ohranjanje zdravja pacienta 
so osnovni cilji, h katerim je 

usmerjena ekipa strokovnjakov 
našega zdravilišča. K vsakemu 

pacientu pristopamo individualno, 
za svetovanje in razgovor pa 

smo vedno na voljo!

Zdravnik 
zdravi, 
narava 
ozdravi



• Restavracija Vrelec je namenjena 
hotelskim gostom in kulturno-zabavnim 
prireditvam, kjer kulinarična ponudba 
temelji na izbiri domačih in naravnih 
sestavin. Za nepozabna kulinarična 
doživetja pripravljamo priložnostne 
večerje, tematske večere ter posebne 
medene menuje. Poskrbljeno je tudi za 
dietne jedilnike. Sprejme do 250 oseb.

• Hotelska kavarna nudi pestro izbiro hitrih 
prigrizkov, domačih sladic, osvežilnih 
napitkov in kav. Poleti se ji v ponudbi 
pridruži še Sončna terasa pri zunanjem 
bazenu.

• Biedermajer salon za 85 oseb in 
Banketni salon za 35 oseb predstavljata 
prijetno okolje za druženje in uživanje ob 
izbrani hrani in vinu.

Darežljiva preteklost  
je učiteljica sedanjosti

KULINARIČNA 
DOŽIVETJA



Pozitivno 
biopolje 
laške 
termalne 
vode

Pri raziskavah bioloških učinkov vode Laško 
na inštitutu Bion so ugotovili, da ima voda 
Laško biološko odlično delujoče biopolje, ki je 
stabilno, ubrano, povezujoče in vitalizirajoče.

Sestava vode Laško in oblike njenih kristalov 
kažejo 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. 

Zaradi vseh navedenih pozitivnih in 
spodbujevalnih lastnosti jo priporočamo tudi 
za pitje. 

Vabljeni k pitnikoma termalne vode, ki se 
nahajata v hotelu Zdravilišče Laško in 
Thermana Park Laško, kjer lahko pijete 
termalno vodo Laško po lastnih željah in 
potrebah. V energijskem smislu pa za pitje 
priporočamo do dva litra vode na dan.

PITNIK 
TERMALNE VODE



Laško  
in okolica Priporočamo vam:

• varjenje laškega piva (ogled pivovarne z 
degustacijo laškega piva),

• skrivnosti muharjenja,
• Escape Room “Pivovarjevo zlato” in igra na 

prostem Unlock Laško
• izlet v pozabljeni rudnik svinca in srebra,
• Grad Tabor za najlepše razglede,
• otroški muzej Hermanov brlog v Celju,
• Stari grad v Celju,
• adrenalinska Bob kart vožnja in smučanje na 

Celjski koči,
• obisk čebelarstva in lectarstva Šolar,
• geološka učna pot Govce,
• ogled zgodovine mesta Laško & muzej,
• degustacija vin v Urbanovem hramu na 

Strmci,
• skok s padalom v tandemu,
• splavarjenje po Savi v Radečah,
• Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec,
• pohod na Hum, Šmihel ali Šmohor,
• muzej elektroprenosa Fala – Laško,
• druženje z živalmi na kmetijah na Prevorju,
• muzej Južne železnice Šentjur,
• obisk Šmartinskega jezera,
• izposoja koles in palic za nordijsko hojo.

THERMANINI NAMIGI ZA 
KRAJŠA ODKRIVANJA 

LEPOT KRAJA IN OKOLICE



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

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

REZERVACIJE
www.thermana.si | info@thermana.si 

080 81 19 | 03 423 22 00

Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško

REZERVACIJE
www.thermana.si | info@thermana.si 

080 81 19 | 03 423 22 00

HOTEL  
THERMANA PARK  

LAŠKO****superior

HOTEL  
ZDRAVILIŠČE  

LAŠKO****



Zdraviliško turistični center ob Savinji
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Thermana d.d, Zdraviliška cesta 6, SI - 3270 Laško
www.thermana.si | info@thermana.si | 080 81 19 | 03 423 20 00


