
CENIK BAZENI
SLO

Kopališče Zdravilišče Laško



STALNE VSTOPNICE
Mesečna vstopnica za bazen 80 €

Mesečna vstopnica za fitnes 40 €

Mesečna vstopnica za fitnes za dijake in študente 35 €

Letna vstopnica za bazen 500 €

PRENOSLJIVE STALNE 
VSTOPNICE
Prenosljiva letna vstopnica za bazen 800 €

Prenosljiva letna vstopnica za bazen in savno 1.100 €

IZPOSOJA/IZGUBA
Izposoja brisače ali rjuhe 3 €

Kavcija za brisačo ali rjuho 10 €

Izposoja kopalk 3 €

Kavcija za kopalke 10 €

Izposoja rokavčkov 1 €

Kavcija za rokavčke 5 €

Izposoja kopalnega plašča 5 €

Kavcija za kopalni plašč 20 €

Izguba zapestnice 12 €

OSTALO
Letna članarina za Zlato kartico Thermana club 40 €

Spremstvo v bazen (60 min) 40 €

Mala mehka terapevtska žoga 7 €

Velika terapevtska žoga 30–40 €

Terapevtski trakovi Theraband 8–11 €

 Za spremstvo v bazen je potrebna predhodna rezervacija.

BAZENI
Pon.–pet. Sob., ned., prazniki

Celodnevna vstopnica odrasli 11 € 12 €
Celodnevna vstopnica otroci 
in mladina

6 € 7 €

3-urna vstopnica odrasli 9 € 10 €
1-urna vstopnica odrasli 6 € 7 €
Vstop po 17. uri 9 € 9 €
Vstop po 19. uri * 4,90 € 4,90 €
Terapevtske vaje v bazenu 
(do 1h, v času terapij) *

5 € 5 €

Doplačilo za prekoračitev 
terapevtskih vaj v bazenu

5 € 5 €

Doplačilo nad 3 ure 2 € 2 €
Doplačilo nad 1 uro 3 € 3 €
* Ni možen nakup darilnih bonov. Ne veljajo dodatni popusti.

KOSILO v hotelski restavraciji
Kosilo odrasli 10 €

Kosilo otroci 8 €

Pica 5,60 €
Cene veljajo samo pri nakupu vstopnice za bazen.  Ne veljajo dodatni 
popusti.

PAKET WELLNESS DAN
Mini wellness dan (3-urno kopanje + 30-minutna 
polovična klasična masaža)

33 €

Maksi wellness dan  (celodnevno kopanje + 
45-minutna celotna klasična masaža)

42 €

  

Potrebna je predhodna rezervacija.

FITNES
Fintes odrasli 6 €
Fitnes dijaki in študentje 5 €
Mladoletnim osebam do 14. leta je vstop v fitnes dovoljen le v spremstvu 
staršev ali skrbnikov.

OPOMBE:
• Otroci do dopolnjenega 5. leta imajo prost vstop v bazen. 

Vstopnica za otroke in mladino velja za starost 5–18 let 
ter študente do 26 let. Otroci in mladina se izkažejo z 
osebnim dokumentom, študenti s študentsko izkaznico. 
Mladoletnim osebam do 10. leta je vstop v bazene dovoljen 
le v spremstvu odrasle osebe. 

• Stalna vstopnica velja izključno za imetnika vstopnice. Pri 
nakupu je potrebno predložiti fotografijo. Pri koriščenju je 
potrebno predložiti osebni dokument.

• V primeru nevračila izposojenega artikla se izstavi račun 
v višini zneska za kavcijo izgubljenega artikla. Račun je 
potrebno poravnati takoj.

• Popusti se med seboj izključujejo. Popust za Zlato kartico 
Thermana club velja ob predložitvi veljavne članske in 
osebne izkaznice in se izključuje v času posebnih dogodkov. 
Popust za upokojence velja ob predložitvi kartice ZPIZ in 
osebnega dokumenta ter velja le za vstopnice za bazen in 
savno. Na doplačila se popusti ne obračunavajo.

Cenik velja od 17. 10. 2018 do preklica. Cene so v € in vključujejo 
DDV v skladu z zakonom. Pridržujemo si pravico do spremembe 
cen, prodajnih pogojev in odpiralnega časa. Tiskarske napake niso 
izključene.

BREZPLAČNO KOPANJE IN 
SAVNANJE ZA ROJSTNI DAN!
Predložite osebni dokument in na rojstni dan 
uživajte v brezplačnem kopanju in savnanju v 
Thermani Laško!

POPUSTI
Enkratni nakup 10 ali več storitev 10 %
Enkratni nakup 50 ali več storitev 15 %
Enkratni nakup 100 ali več storitev 20 %
Enkratni nakup 500 ali več storitev 25 %
Popust za upokojence (za bazen in bazen + savno) 10 %
Zlata kartica Thermana club 
(popust za wellness storitve in storitvene kupone)

10 %

Zlata kartica Thermana club 
(popust za bazen, savno in fitnes)

20 %

Možnost nakupa 
darilnega bona.



Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, Slovenija
wellness.zdravilisce@thermana.si

info@thermana.si
Tel.: 03 734 57 71

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
termalni.center@thermana.si

info@thermana.si
Tel.: 03 734 89 00

BAZEN: od 9.00 do 21.00,  
ob petkih in sobotah do 23.00.

SAVNA CENTER: od 11.00 do 22.00, 
ob petkih in sobotah do 23.00.

Poletni delovni čas savna centra  
(1. 6.-31. 8.): vse dni od 11.00 do 21.00.

Ob polni luni: do 23.30.

TERMALNI 
CENTER

ODPIRALNI ČAS

THERMANA PARK LAŠKO

BAZENI: ponedeljek – sobota in praznik od 

9.30 do 21. ure; nedelja od 8. do 21. ure.

FITNES: vsak dan od 15. do 21. ure;  

nedelja od 9. do 21. ure.

KOPALIŠČE IN 
FITNES

ODPIRALNI ČAS

ZDRAVILIŠČE LAŠKO


