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BODY AND MIND VIKEND
Postavite sebe na prvo mesto in si privoščite 3-dnevni BODY AND MIND vikend  

v hotelu Thermana Park Laško****superior. 
Stresu postavite protiutež v obliki gibanja in sprostitve ter se napolnite z novo energijo, okrepite telo 
in osvojite ayurvedske tehnike sproščanja. Domov se boste vrnili spočiti in pripravljeni na nove izzive. 

PROGRAM VKLJUČUJE:
 • namestitev v dvoposteljni standardni sobi, 
 • pijačo dobrodošlice,
 • termalno vodo v sobi,
 • polpenzion (zajtrk, večerja),
 • neomejeno kopanje v bazenih obeh hotelov,
 • neomejen vstop v Savna Center (bogat program 

savnanja), 
 • 1x Kakavovo doživetje, 45 min 
 • program aktivnosti,
 • dnevno vstop v Fitnes Center,
 • kopalni plašč za odrasle osebe,
 • brezplačen dostop do interneta v sobi,
 • soba na dan odhoda na razpolago do 14.00 ure,
 • hotelska kartica ugodnosti.

Popusti za otroke*: 
 • otroci do 4,99 leta bivajo   brezplačno  

(spijo skupaj s starši),
 • otroci od 5. do 9,99 leta–polpenzion  25 € na dan,
 • otroci od 10. do 13,99 leta–polpenzion  35 € na dan.

*Otroci nimajo vključene masaže.

Doplačila: 
Doplačilo za enoposteljno sobo 15 € - 17 € / noč. Ostala 
doplačila so po rednem penzionskem ceniku. Turistična 
taksa se obračuna po občinskem odloku.

PETEK
Prosto za kopanje in savno

18:30 dihalne vaje z joga mojstrom (1 ura)
19:00 večerja
21:00 savna ritual - razstrupljanje z 

izbranimi zelišči
21:30 meditacija v savni (gong kopel)
Nočno kopanje do 23.00 ure

SOBOTA
7:00 zajtrk
7:30 jutranja joga z joga mojstrom (1 ura)
10:00 predavanje Pilates za harmonijo telesa in 

duha + kratka vadba (1 ura)
Prosto za kopanje in savno

18:00 dihalne vaje za lahko noč z joga 
mojstrom (1 ura)

19:00 večerja
21:30 meditacija v savni
Nočno kopanje do 23.00 ure

NEDELJA
7:00 zajtrk
7:30 jutranja joga z joga mojstrom (1 ura)
Prosto za kopanje in savno

do 14:00 odhod iz sobe

PROGRAM AKTIVNOSTI

25. 5. - 27. 5. 2018
  29. 6. - 1. 7. 2018
  7. 9. - 9. 9. 2018

  12. 10. - 14. 10. 2018
  30. 11. - 2. 12. 2018


