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V Thermani Laško bomo v času jesenskih počitnic 
izvajali počitniške aktivnosti za otroke.

Vaši najmlajši nas lahko obiščejo  
v ponedeljek, 29. oktobra, v torek, 30. oktobra ter v petek, 2. novembra. 

Od 7:00 do 16:00 ure jih bodo zabavali naši animatorji.  
Potekale bodo ustvarjalne delavnice, igre v vodi z novimi podvodnimi puzzli, 

igre v telovadnici z raznimi športnimi poligoni,  
najbolj pridni pa bodo dočakali tudi obisk Vodomčka.

Aktivnosti se lahko udeležijo otroci od 6 do 15 leta starosti, obvezne so predprijave na recepciji 
Termalnega centra, telefonska številka 03/ 734 8900 ali 03/ 734 8901. Cena je 18 evrov na otroka 
in zajema tudi dve malici in kosilo. Na ceno ni dodatnih popustov, velja pa 10 % popust na drugega 
otroka iz iste družine, ter 15 % na tretjega otroka oziroma vsakega naslednjega. 

omenjene dni, ne glede na število prijav. Počitniške aktivnosti bomo izvajali vse 

Počitniške aktivnostiza otroke



Počitniške
aktivnosti

Varstva se lahko udeležijo otroci od 6. do 15. leta starosti, obvezne 
so predprijave. Minimalno število prijavljenih za izvedbo programa 
je 5 otrok dnevno. Na ceno ni dodatnih popustov, velja pa 10 % 
popust na drugega otroka iz iste družine ter 15 % na tretjega oz. 
vsakega naslednjega. Za varstvo je potrebna predhodna prijava 
na kopališki recepciji TC (vsaj en dan prej).

aTC: 03 734 8900 | 03 734 8901Več info na kopališki recepciji

CENA 16 € VKLJUČUJE:
• varstvo otrok od 7. do 

16. ure v času počitnic:
• poletne počitnice od 

ponedeljka do petka, 
od 26. junija do 31. 
avgusta

• kopanje v bazenih 
Thermane Laško, 
animacija, učenje 
nemškega jezika, 
otroške ustvarjalnice, 
vodne igre, podvodne 
puzzle, otroški pilates 
in pa športne poligone, 
dve malici, kosilo

za otroke
oV času poletnih 

počitnic je varstvo 

zagotovljeno vsak 

petek, ostale dni, 

glede na zadostno 

število prijav 

(minimalno 5 otrok)
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