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Kongresni Center  
Thermana Park Laško



• Na 3.700 m2 lahko izbirate med osmimi sodobno opremljenimi kongresnimi 
dvoranami in tremi sejnimi sobami. Največja dvorana sprejme do 490 oseb.

• Povezava Kongresnega Centra s sodobnim hotelom, Termalnim in  Wellness 
Spa Centrom,  kjer se lahko razvajate pod veličastno stekleno kupolo ali 
prepustite dotikom izkušenih wellness terapevtov.

• Izjemna lokacija v osrčju Slovenije ob reki Savinji.
• 170 parkirnih mest na zunanjih parkiriščih neposredno ob hotelu in 277 v 

podzemni parkirni hiši
• Oprema v dvoranah je najsodobnejša. Nameščen je avdio in video sistem, ki 

vam omogoča izpeljavo dogodka na profesionalni ravni. Vse dvorane imajo 
dnevno svetlobo in možnost popolne zatemnitve.

• Brezplačno brezžično WiFi omrežje omogoča stabilno, kvalitetno in 
zanesljivo povezavo velikemu številu hkratnih uporabnikov omrežja.

KAPACITETA

• 1 večnamenska dvorana (do 490 oseb)

• 1 slavnostna dvorana (do 120 oseb)

• 6 seminarskih dvoran (od 20 do 200 oseb)

• 3 sejne sobe (od 14 do 28 oseb)

• dnevno-nočni bar

Kongresni Center odlikuje velika prilagodljivost 
dvoran, v njem so moderno urejeni skupni prostori 
ter preddverje, kjer se gostje lahko srečajo na 
pogostitvi med odmori, sprejemu, služi pa tudi kot 
razstavni prostor za sponzorje in razstavljalce.

Thermana Park Laško v celoti izpolnjuje standarde 
kongresnega hotela, kot jih v skladu z mednarodnimi 
kriteriji na tem področju postavlja Zavod - 
Kongresnoturistični urad.

Udeležence poslovnih in družabnih srečanj 
kulinarično razvajamo v hotelski in à la carte 
restavraciji. Gala večerje v obliki banketa ali bogatega 
bifeja pripravimo v Veliki dvorani. Gostom je na voljo 
tudi kongresni bar.

Organizirajte poslovno ali družabno 
srečanje v središču Slovenije
5 iskrivih razlogov za izvedbo vašega dogodka v Kongresnem Centru 
Thermana Laško, ki lahko sprejme do 1.100 udeležencev
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Servisni prostori

Nastopajoči

Garderoba Black & White BAR

Pritličje

Pritličje Površina 
m2

Širina m Dolžina 
m

Velika dvorana skupaj 538,2 27,6 19,5 490 280 280

Velika dvorana I 302,25 15,5 19,5 280 160 160

Velika dvorana II 234 12 19,5 210 120 120

Gala dvorana 138,3 9 15,37 120 64 40 48 32 80

Foyer z recepcijo 458

Garderoba 50

Dnevno nočni bar 95

OPREMA

• prezentacijska oprema,

• sistem ozvočenja,

• videokonferenčni sistem,

• digitalni avdio konferenčni sistem z digitalnim snemanjem,

• možnost neposrednih TV-prenosov,

• kabine za prevajanje,

• snemanje dogodka in zapisa na elektronski medij,

• sistem induktivne zanke,

• krmilni sistem za upravljanje celotne multimedijske opreme,

• info sistem s podatki o dogajanju,

• žični in brezžični internet dostop,

• žični in brezžični mikrofoni,

• računalnik za prikaz predstavitev z internetno povezavo,

• neposredni prikaz dogodka iz Velike v Modro dvorano,

• interaktivne table.
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Medetaža

ORANŽNA 
DVORANA

Projekcija

ZELENA 
DVORANA

Projekcija
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MODRA 
DVORANA

Projekcija Projekcija

RDEČA 
DVORANA

Projekcija

VIJOLIČNA 
DVORANA

Projekcija

Zračni prostor 
večnamenske dvorane

RUMENA SOBA

1. Etaža Površina 
m2

Širina m Dolžina 
m

Modra dvorana skupaj 206,2 15 13,67 200 116 36 96 56

Modra dvorana I 105,4 7,71 13,67 96 56 28 32 24

Modra dvorana II 100,8 7,36 13,70 105 60 30 36 28

Zelena dvorana 78 7,41 10,53 66 40 18 24 20

Oranžna dvorana 72,4 7,59 9,54 55 32 18 24 16

Rdeča dvorana 72,6 7,63 9,52 55 32 18 24 16

Vijolična dvorana 32,3 4,1 7,89 20 14 14 16 12

Rumena soba 30,2 4,08 7,41 11 12 11

Foyer 335

VARSTVO OTROK ZA UDELEŽENCE 
POSLOVNIH DOGODKOV 
Za otroke udeležencev poslovnih 
dogodkov smo pripravili otroško 
varstvo,v katerem pod okriljem naših 
izkušenih animatorjev otroci uživajo 
v vodnih vragolijah, krepijo svoje 
kreativne in motorične sposobnosti ter 
se ob tem dobro zabavajo.  

PAKET KONGRESNIH 
STORITEV  ALL INCLUSIVE 
Za enostavno načrtovanje dogodka 
smo za vas pripravili ponudbo 
Poslovni All Inclusive (najem 
dvorane, pogostitev med odmorom, 
samopostrežno kosilo in sprostitev 
med odmorom). 

VARNO IN ZDRAVO 
NA DOGODEK
Kongresni Center Thermana Park 
Laško je nosilec certifikata Varno 
in zdravo na dogodek, ki nam je bil 
podeljen s strani Kongresnega urada 
Slovenije. Je zagotovilo organizatorju, 
da skrbimo za najvišji nivo varnosti za 
udeležence različnih dogodkov. Prav 
tako je Hotel Thermana Park Laško 
nosilec certifikata GREEN&SAFE, v 
okviru katerega skrbimo za varnost 
gostov tudi v namestitvenih, gostinskih 
in wellness prostorih. 
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Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Slovenija-EU
+386 3 423 20 07

kongres@thermana.si
www.thermana.si


