CENIK BIVANJA
Hotel Thermana Park Laško****superior
Hotel Zdravilišče Laško****

SLO

Programi in penzionske cene bivanja vključujejo:
polpenzion, namestitev v dvoposteljni sobi standard,
neomejen vstop v bazene s termalno vodo obeh
hotelov, 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.
Vse osnovne storitve v paketih so označene s
spodnjimi oznakami.

Legenda storitev v paketih:
polpenzion
polni penzion
namestitev v
dvoposteljni sobi standard
pijača
dobrodošlice
neomejen vstop v bazene s termalno
vodo obeh hotelov
dnevno vstop
v Fitnes Center
neomejen vstop
v Savna Center
brezplačen brezžični
internet v sobi
pitje
termalne vode
hotelska
knjižica ugodnosti
program animacije,
sprostitve in rekreacije

PROGRAMI
DOBREGA
POČUTJA

VIKEND PAKET
petek-nedelja

PIVOVSKO
RAZVAJANJE

Hotel

4 dni/3 noči

Hotel

3 dni/2 noči

Thermana Park Laško****superior

328 €

Thermana Park Laško****superior
Zdravilišče Laško****

230 €
190 €

•
•
•

1x masaža telesa s pivovskim maslom (60 min.),
1x obisk Pivovarne Laško (sreda, petek) ali darilo,
1x kulinarično razvajanje v à la carte
restavraciji – pivovski meni.

Možnost
nakupa
darilnega
bona.

MEDENO
RAZVAJANJE

TERMALNI ODDIH MED
TEDNOM nedelja-petek

AKTIVNO ZA
SENIORJE

Hotel

Hotel

4 dni/
3 noči

6 dni/
5 noči

7 dni/
6 noči

Thermana Park Laško****superior
Zdravilišče Laško****

249 €
216 €

415 €
360 €

444 €
384 €

3 dni/ 4 dni/ 5 dni/ 6 dni/
2 noči 3 noči 4 noči 5 noči

Thermana Park Laško****superior 198 € 297 € 340 € 425 €
Zdravilišče Laško****
166 € 249 € 272 € 340 €

ROMANTIČNI ODDIH
V DVOJE

samo v
Savna Center
Zdravilišča Laško

Hotel

4 dni/3 noči

Zdravilišče Laško****

277 €

•
•
•

medeno presenečenje v sobi,
1x medeno-mlečna masaža telesa (60 min.),
1x kulinarično razvajanje v à la carte
restavraciji – medeni meni.

Hotel

3 dni/2 noči za 2 osebi

Thermana Park Laško****superior

495 €

•
•
•
•
•
•
•

nočitev z zajtrkom,
1x penina v sobi,
1x romantična večerja v à la carte restavraciji
hotela Thermana Park Laško,
1x romantična večerja na gradu Tabor Laško,
1x postrežba zajtrka v sobo,
1x romantična kopel v dvoje v Wellness Spa Centru,
soba na dan odhoda na voljo do 14.00.

Možnost
nakupa
darilnega
bona.

AYURVEDA
PROGRAMI
po posvetu s
specialistom
ayurvede

s pogledom
na reko in z
balkonom

4 dni/
3 noči

6 dni/
5 noči

8 dni/
7 noči

Thermana Park
495 €
Laško****superior

850 €

1.200 € 1.690 € 2.330 €

Hotel

•
•
•
•
•
•

11 dni/ 15 dni/
10 noči 14 noči

začetni posvet pri specialistu ayurvede z
izdelavo individualnih terapij in dietnega načrta,
dnevni posvet pri specialistu ayurvede (20 min.),
2 ayurvedska tretmaja na dan
(izključena prvi in zadnji dan),
zaključni posvet pri specialistu ayurvede,
ayurvedski prehranski dodatki,
zeliščni ayurvedski čaj na voljo v restavraciji.

DOTIK AYURVEDE
Hotel

3 dni/2 noči

Thermana Park Laško****superior

244 €

•
•
•
•
•

1x posvet pri specialistu ayurvede (60 min.),
1x ayurvedski tretma po nasvetu specialista,
1x individualna ura joge (60 min.),
ayurvedski zeliščni čaj na voljo v restavraciji,
30 % popusta na dodatne ayurvedske storitve.

PROGRAMI
ZDRAVJA

PROGRAM
ZA SPROSTITEV

Možnost
nakupa
darilnega
bona.

NA TERAPIJO V
THERMANO

Možnost
nakupa
darilnega
bona.

PROGRAM ZA
ZDRAVO HRBTENICO

PROGRAM
REVITAL

Hotel

8 dni/7 noči

Hotel

8 dni/7 noči

Hotel

8 dni/7 noči

Hotel

8 dni/7 noči

Thermana Park Laško****superior
Zdravilišče Laško****

627 €
577 €

Thermana Park Laško****superior
Zdravilišče Laško****

669 €
599 €

Thermana Park Laško****superior
Zdravilišče Laško****

845 €
779 €

Thermana Park Laško****superior
Zdravilišče Laško****

959 €
888 €

•
•
•
•
•
•

1x posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine,
2x limfna drenaža obraza (30 min.),
1x refleksna masaža stopal (30 min.),
1x celotna podvodna masaža (25 min.),
1x Bownova terapija (55 min.),
1x klasična polovična masaža (30 min.).

PROGRAM PO
POŠKODBI SPODNJE
OKONČINE

•
•
•
•
•

1x pregled pri zdravniku specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine,
5x zdravstvena delna masaža (15 min.),
5x skupinske vaje v telovadnici (20 min.),
5x elektroterapija (10 min.),
5x termoterapija (20 min.).

PROGRAM PO
MOŽGANSKI KAPI

•
•
•
•
•
•
•

1x pregled pri zdravniku specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine,
1x individualna fizioterapevtska obravnava (50 min.),
4x skupinske vaje v telovadnici (20 min.),
5x protibolečinska elektroterapija (20 min.),
5x skanlab terapija,
1x paket Akupunktura 3,
5x klasična polovična masaža (30 min.).

ZDRAVILIŠKO
ZDRAVLJENJE

•
•
•
•
•
•

1x pregled pri zdravniku specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine,
5x hitop terapija (60 min.),
6x celotna podvodna masaža (25 min.),
3x limfna drenaža obraza (30 min.),
1x Bownova terapija (55 min.),
3x klasična celotna masaža (45 min.).

ZDRAVILIŠKA OSKRBA
Pomoč in zdravstvena nega osebja v prijetnem
zdraviliškem okolju (min. bivanje 14 noči).

(min. bivanje 5 noči)

na Oddelku za
rehabilitacijsko zdravstveno
nego ali hotelskem delu

Hotel

Thermana Park Laško****
Zdravilišče Laško****

superior

•
•
•
•
•

8 dni/7 noči

Hotel

669 €
599 €

Thermana Park Laško****
Zdravilišče Laško****

1x pregled pri zdravniku specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine,
3x fizioterapevtska obravnava (30 min.),
4x vaje v Fitnes Centru pod nadzorom fizioterapevta,
4x TENS protibolečinska stimulacija,
1x Medi tape - veliko lepljenje.

superior

•
•
•
•
•

8 dni/7 noči

Hotel

799 €
749 €

Thermana Park Laško****
Zdravilišče Laško****

1x pregled pri zdravniku specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine,
1x posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine,
4x Bobath obravnava (45 min.),
4x šola hoje (korekcija hoje, izboljšanje ravnotežja),
4x klasična polovična masaža (30 min.).

superior

po nasvetu
zdravnika

Cena/noč

Hotel

Cena/noč

78 €
64 €

Zdravilišče Laško****

59 €

•
•
•

1x pregled in posvet pri specialistu fizikalne in
rehabilitacijske medicine,
1x dnevno kopanje v bazenu ali
1x tedensko kopanje v Hubbardovi kadi
(po nasvetu zdravnika),
10 % popust na zdravstveno nego ali pomoč pri
opravljanju dnevnih aktivnostih.

Obvezno doplačilo za nego in pomoč na negovalnem oddelku
(celotna nega - 60 €/dan, delna nega - 40 €/dan)

CENIK NAJEMA ZA AVTODOME

PENZIONSKI CENIK

SEZONA A: 1. 3. 2019-15. 11. 2019
SEZONA B: 1. 1. 2019-1. 3. 2019 | 15. 11. 2019-28. 2. 2020
LOKACIJA: zunanje parkirišče hotela Thermana Park Laško in parkirišče ob parku pri hotelu Zdravilišče Laško.
STORITEV

CENA A

CENA B

Avtodom parkiranje/noč
Elektrika/noč

30 €
4€

25 €
4€

Hotel Thermana Park Laško****superior

Nočitev z zajtrkom
Polpenzion
Dnevni počitek (na sobo)

DOPLAČILA/osebo/dan

113 €
128 €
60 €

Hotel Zdravilišče Laško****

Nočitev z zajtrkom
Polpenzion
Polni penzion
Dnevni počitek (na sobo)

Turistična taksa se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom.

UGODNOSTI OB VSTOPU V BAZENE IN SAVNE:

Gostom avtodoma nudimo 20 % popusta na ceno 3-urnih in
celodnevnih vstopnic za bazene in savne v Thermani Laško.
Popust ne velja na ostale vstopnice in večerne akcijske ponudbe.

87 €
98 €
109 €
50 €

PRIJAVNINA
Znaša 1 € na osebo za celotno obdobje
bivanja.
OBROKI
Polpenzion vključuje zajtrk in večerjo.
Po predhodnem dogovoru je možna tudi
menjava večerje za kosilo.
ODHOD/PRIHOD
Na dan prihoda so sobe na razpolago od 14.
ure dalje, na dan odhoda pa do 11. ure.

KAPACITETA:
•

•

Parkirišče hotela Thermana
Park Laško: 16 vozil, 4
napajalni vozli (vsak s po
dvema priključkoma za pitno
vodo in štirimi priključki za
elektriko),
Parkirišče hotela Zdravilišče
Laško: 4 vozila, 1 napajalni
vozel (dva priključka za pitno
vodo in štirje priključki za
elektriko).

UDOBJE:
•

•

•
•

možnost oskrbe z vodo (voda
možna v sezoni A) in elektriko
(16 A),
odstranjevanje fekalij in
odpadne vode neposredno na
stojišču,
ustrezna višina priključkov in
odtoka,
možnost fiksnih priključkov za
svežo pitno vodo.

OSNOVNA OPREMA
NAPAJALNEGA SANITARNEGA
VOZLA:
• 2 priključka za svežo pitno
•
•
•

vodo,
4 zunanje vtičnice
230 V/50 Hz,
omarica s stikali, števcem in
varovalko do 16 A,
sifon z zapiralom proti
vonjavam.

PARKIRANJE
Gostje lahko parkirajo na brezplačnih
parkiriščih ob obeh hotelih ali proti
doplačilu v garažni hiši hotela Thermana
Park Laško in na parkirišču hotela
Zdravilišče Laško.
DNEVNI POČITEK
Cena dnevnega počitka vključuje uporabo
sobe največ 8 ur (med 6. in 18. uro).

SPLOŠNI POGOJI

Thermana Park Zdravilišče
Laško****superior Laško****

Savna/doplačilo hotelski gostje

10 €

10 €

Polni penzion - odrasli

15 €

13 €

Polni penzion - otroci (5-11,99 let)

9€

8€

Balkon

2€

2€

Pogled na reko ali francoski balkon

2€

2€

27-29 €

15-19 €

Single use

30 €

20 €

Suita standard/dan

30 €

20 €

Suita lux brez balkona/dan

35 €

/

Suita lux z balkonom/dan

38 €

/

8€

8€

Male živali - po predhodni najavi

20 €

20 €

Pozni odhod iz sobe

30 €

25 €

Enoposteljna soba

Otroška posteljica/dodatno ležišče

POPUSTI

Otrok do 5. leta (spi skupaj s starši)
Otrok od 5. do 9,99. leta (na dodatnem ležišču)
Otrok od 5. do 9,99. leta (na osnovnem ležišču)
Otrok od 10. do 11,99. leta (na dodatnem ležišču)
Otrok od 10. do 11,99. leta (na osnovnem ležišču)
Pregled ali posvet pri zdravniku specialistu
Thermana club Zlata kartica

GRATIS
50 %
40 %
30 %
20 %
30 %
15 %

Cene so v € na osebo v dvoposteljni sobi standard. Vključujejo DDV in veljajo od 1. 1. 2019 do 28. 12. 2019. Turistična taksa se zaračunava
po veljavnem odloku Občine Laško. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

HOTEL
THERMANA PARK
LAŠKO****superior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

181 sob in 7 suit,
hotelski restavraciji in kavarna,
sodoben Wellness Spa Center
(s Thermana & Veda Ayurveda Centrom),
Termalni Center s pomično stekleno kupolo,
Savna Center,
Fitnes Center,
Kongresni Center, povezan s hotelom,
garažna hiša,
pitnik s termalno vodo,
parkirišče za avtodome.

HOTEL
ZDRAVILIŠČE
LAŠKO****
•
•
•
•
•
•
•
•
•

195 sob in 5 suit, 57 sob prilagojenih gibalno
oviranim osebam,
hotelska restavracija in kavarna,
Center medicine,
Center zdravja in lepote
termalni bazen (z bazenskim dvigalom za osebe z
omejenimi zmožnostmi gibanja),
Savna Center,
Fitnes Center,
pitnik s termalno vodo,
parkirišče za avtodome.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, SI-3270 Laško
03 423 20 00 | 080 81 19 | info@thermana.si | www.thermana.si
Spremljajte nas na FB in Instagramu

