
CENIK SEZONSKIH 
PROGRAMOV 

september-december 2017

BOŽIČNA 
PRAVLJICA

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

HOTEL THERMANA PARK LAŠKO: brezplačna namestitev otrok 
do 5. leta | HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO: brezplačna namestitev 
otrok do 5. leta in 1 otroka do 12. leta.

PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI:

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
188 €
150,40 €

275 €
220 €

351 €
280,80 €

424 €
339,20 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

155 €
124 €

222 €
177,60 €

284 €
227,20 €

340 €
272 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

22.–29. 12. 2017

20 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 
plačila do 15. 11. 2017!

*Po preteku First minute popusta v hotelu Thermana Park Laško nudimo brezplačno namestitev za otroke do 5 let in redne otroške popuste po 
penzionskem ceniku 2017, v hotelu Zdravilišče Laško pa brezplačno namestitev za otroke do 5 let in 1 otroka do 12 let, za ostale otroke pa otroške pavšale.

NOVO  
LETO

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• gala silvestrska večerja 31. 12. 2017*, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• darilo (pri silvestrski večerji) , 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

• otroci do 4,99 let   GRATIS
• otroci 5–9,99 let   25 €/dan
• otroci 10–14,99 let   35 €/dan

• 1–3,99 let   GRATIS
• 4–9,99 let   60 €
• 10–14,99 let  80 €

PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI:

Obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo 
za otroke:

Hotel 4 dni/3 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
462 €
392,70 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

378 €
321,30 €

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

29. 12. 2017-
2. 1. 2018

15 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 
plačila do 15. 11. 2017. 

Brezplačna namestitev 
otrok do 5. leta in 1 
otroka do 10. leta!

* Brezplačna odpoved rezervacije v primeru pravočasne odpovedi (do 10 dni pred prihodom). V primeru odpovedi rezervacije 10 
dni ali kasneje se zaračuna 30 % cene novoletnega paketa.

*Gostje, nameščeni v hotelu Thermana Park Laško, lahko izbirajo med Gala silvestrsko večerjo v Veliki dvorani Kongresnega Centra ali na bazenu Termalnega 
Centra. | Gostje, nameščeni v hotelu Zdravilišče Laško, lahko izbirajo med Gala silvestrsko večerjo v restavraciji Vrelec ali na bazenu Termalnega Centra.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, SI-3270 Laško

03 423 21 00 | 080 81 19 | info@thermana.si | www.thermana.si



THERMANA VAS  
RAZVAJA MED 
TEDNOM

AYURVEDA 
DETOX  
VIKEND

JESENSKE 
POČITNICE

BODY & MIND 
VIKEND

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion (zajtrk in večerja – razstrupljevalna 

oz. ayurvedska prehrana) ,
• termalna voda, 
• čaj in ingverjev napitek (na voljo v prostoru za 

jogo ves čas bivanja) , 
• neomejeno kopanje v vseh bazenih,
• neomejen vstop v Savna Center, 
• 1x pregled pri specialistu ayurvede v času bivanja*, 

• program aktivnosti po dnevih (prejmete ob 
rezervaciji) , 

• presenečenje za vse udeležence, 
• kopalni plašč, 
• brezžični  internet v hotelu, 
• program animacije, rekreacije in sprostitve.

• namestitev v dvoposteljni standardni plus sobi 
(pogled na reko),  

• polpenzion (zajtrk, večerja), 
• pijača dobrodošlice, 
• termalna voda v sobi, 
• neomejeno kopanje v bazenih Thermane Laško, 
• neomejen vstop v Savna center (bogat 

program savnanja), 
• 1x masaža Kakavovo doživetje, 
• dnevno vstop v fitnes center, 

• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije, 
• program aktivnosti (gost prejme ob prihodu v hotel), 
• soba je na dan odhoda na razpolago do 14. ure.

• otroci do 4,99 let (spijo skupaj s starši)   GRATIS
• otroci od 5 do 9,99 let (na dodatnem ležišču)  50 % popust
• otroci od 10 do 14,99 let (na dodatnem ležišču)  30 % popust

HOTEL THERMANA PARK LAŠKO: brezplačna namestitev otrok 
do 5. leta in 1 otroka do 12. leta | HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO: 
brezplačna namestitev otrok do 5. leta in 2 otrok do 12. leta.

PROGRAM VKLJUČUJE: PROGRAM VKLJUČUJE:PROGRAM VKLJUČUJE: PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI: OTROŠKI POPUSTI:

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
188 €
159,90 €

275 €
220 €

351 €
280,80 €

424 €
339,20 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

155 €
131,75 €

222 €
177,60 €

284 €
227,20 €

340 €
272 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior 1. oseba 

2. oseba 
188 €
94 €

275 €
137,50 €

351 €
175,50 €

424 €
212 €

Zdravilišče Laško**** 1. oseba 
2. oseba 

155 €
77,50 €

222 €
111 €

284 €
142 €

340 €
170 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

5. 10.–27. 10. 2017
5. 11.–7. 12. 2017

10. 12.–22. 12. 2017

Popolno razvajanje za 
pol cene! Druga oseba 
biva s 50 % popusta!

Brez doplačila za 
enoposteljno sobo!

6.–8. 10. 2017
17.–19. 11. 2017
1.–3. 12. 2017

8.–10. 9. 2017
13.–15. 10. 2017
10.–12. 11. 2017
15.–17. 12. 2017

*Po preteku First minute popusta v hotelu Thermana Park Laško nudimo brezplačno namestitev za otroke do 5 let in redne otroške popuste po 
penzionskem ceniku 2017, v hotelu Zdravilišče Laško pa brezplačno namestitev za otroke do 5 let in 1 otroka do 12 let, za ostale otroke pa otroške pavšale.

Hotel 3 dni/2noči
Thermana Park Laško****superior 165 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. 
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/
osebo/dan. Doplačilo za enoposteljno sobo 15 €/noč. 
Ostala doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

Hotel 3 dni/2noči
Thermana Park Laško****superior 170 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. 
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 
€/osebo/dan. Vsa ostala doplačila po rednem 
penzionskem ceniku 2017.

*Termin pregleda se določi ob rezervaciji, pregled poteka v angleškem jeziku, cena prevajanja znaša 15 €. 

27. 10.–5. 11. 2017

20 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 

plačila do 30. 9. 2017 
(min. bivanje 3 noči)

15 % FIRST MINUTE  
popust za rezervacije in 

plačila do 30. 9. 2017  
(min. bivanje 2 noči)

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.



THERMANA VAS  
RAZVAJA MED 
TEDNOM

AYURVEDA 
DETOX  
VIKEND

JESENSKE 
POČITNICE

BODY & MIND 
VIKEND

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion (zajtrk in večerja – razstrupljevalna 

oz. ayurvedska prehrana) ,
• termalna voda, 
• čaj in ingverjev napitek (na voljo v prostoru za 

jogo ves čas bivanja) , 
• neomejeno kopanje v vseh bazenih,
• neomejen vstop v Savna Center, 
• 1x pregled pri specialistu ayurvede v času bivanja*, 

• program aktivnosti po dnevih (prejmete ob 
rezervaciji) , 

• presenečenje za vse udeležence, 
• kopalni plašč, 
• brezžični  internet v hotelu, 
• program animacije, rekreacije in sprostitve.

• namestitev v dvoposteljni standardni plus sobi 
(pogled na reko),  

• polpenzion (zajtrk, večerja), 
• pijača dobrodošlice, 
• termalna voda v sobi, 
• neomejeno kopanje v bazenih Thermane Laško, 
• neomejen vstop v Savna center (bogat 

program savnanja), 
• 1x masaža Kakavovo doživetje, 
• dnevno vstop v fitnes center, 

• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije, 
• program aktivnosti (gost prejme ob prihodu v hotel), 
• soba je na dan odhoda na razpolago do 14. ure.

• otroci do 4,99 let (spijo skupaj s starši)   GRATIS
• otroci od 5 do 9,99 let (na dodatnem ležišču)  50 % popust
• otroci od 10 do 14,99 let (na dodatnem ležišču)  30 % popust

HOTEL THERMANA PARK LAŠKO: brezplačna namestitev otrok 
do 5. leta in 1 otroka do 12. leta | HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO: 
brezplačna namestitev otrok do 5. leta in 2 otrok do 12. leta.

PROGRAM VKLJUČUJE: PROGRAM VKLJUČUJE:PROGRAM VKLJUČUJE: PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI: OTROŠKI POPUSTI:

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
188 €
159,90 €

275 €
220 €

351 €
280,80 €

424 €
339,20 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

155 €
131,75 €

222 €
177,60 €

284 €
227,20 €

340 €
272 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior 1. oseba 

2. oseba 
188 €
94 €

275 €
137,50 €

351 €
175,50 €

424 €
212 €

Zdravilišče Laško**** 1. oseba 
2. oseba 

155 €
77,50 €

222 €
111 €

284 €
142 €

340 €
170 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

5. 10.–27. 10. 2017
5. 11.–7. 12. 2017

10. 12.–22. 12. 2017

Popolno razvajanje za 
pol cene! Druga oseba 
biva s 50 % popusta!

Brez doplačila za 
enoposteljno sobo!

6.–8. 10. 2017
17.–19. 11. 2017
1.–3. 12. 2017

8.–10. 9. 2017
13.–15. 10. 2017
10.–12. 11. 2017
15.–17. 12. 2017

*Po preteku First minute popusta v hotelu Thermana Park Laško nudimo brezplačno namestitev za otroke do 5 let in redne otroške popuste po 
penzionskem ceniku 2017, v hotelu Zdravilišče Laško pa brezplačno namestitev za otroke do 5 let in 1 otroka do 12 let, za ostale otroke pa otroške pavšale.

Hotel 3 dni/2noči
Thermana Park Laško****superior 165 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. 
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/
osebo/dan. Doplačilo za enoposteljno sobo 15 €/noč. 
Ostala doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

Hotel 3 dni/2noči
Thermana Park Laško****superior 170 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. 
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 
€/osebo/dan. Vsa ostala doplačila po rednem 
penzionskem ceniku 2017.

*Termin pregleda se določi ob rezervaciji, pregled poteka v angleškem jeziku, cena prevajanja znaša 15 €. 

27. 10.–5. 11. 2017

20 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 

plačila do 30. 9. 2017 
(min. bivanje 3 noči)

15 % FIRST MINUTE  
popust za rezervacije in 

plačila do 30. 9. 2017  
(min. bivanje 2 noči)

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.
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AYURVEDA 
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JESENSKE 
POČITNICE
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VIKEND

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion (zajtrk in večerja – razstrupljevalna 

oz. ayurvedska prehrana) ,
• termalna voda, 
• čaj in ingverjev napitek (na voljo v prostoru za 

jogo ves čas bivanja) , 
• neomejeno kopanje v vseh bazenih,
• neomejen vstop v Savna Center, 
• 1x pregled pri specialistu ayurvede v času bivanja*, 

• program aktivnosti po dnevih (prejmete ob 
rezervaciji) , 

• presenečenje za vse udeležence, 
• kopalni plašč, 
• brezžični  internet v hotelu, 
• program animacije, rekreacije in sprostitve.

• namestitev v dvoposteljni standardni plus sobi 
(pogled na reko),  

• polpenzion (zajtrk, večerja), 
• pijača dobrodošlice, 
• termalna voda v sobi, 
• neomejeno kopanje v bazenih Thermane Laško, 
• neomejen vstop v Savna center (bogat 

program savnanja), 
• 1x masaža Kakavovo doživetje, 
• dnevno vstop v fitnes center, 

• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije, 
• program aktivnosti (gost prejme ob prihodu v hotel), 
• soba je na dan odhoda na razpolago do 14. ure.

• otroci do 4,99 let (spijo skupaj s starši)   GRATIS
• otroci od 5 do 9,99 let (na dodatnem ležišču)  50 % popust
• otroci od 10 do 14,99 let (na dodatnem ležišču)  30 % popust

HOTEL THERMANA PARK LAŠKO: brezplačna namestitev otrok 
do 5. leta in 1 otroka do 12. leta | HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO: 
brezplačna namestitev otrok do 5. leta in 2 otrok do 12. leta.

PROGRAM VKLJUČUJE: PROGRAM VKLJUČUJE:PROGRAM VKLJUČUJE: PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI: OTROŠKI POPUSTI:

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
188 €
159,90 €

275 €
220 €

351 €
280,80 €

424 €
339,20 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

155 €
131,75 €

222 €
177,60 €

284 €
227,20 €

340 €
272 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior 1. oseba 

2. oseba 
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94 €
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175,50 €
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Zdravilišče Laško**** 1. oseba 
2. oseba 

155 €
77,50 €

222 €
111 €

284 €
142 €

340 €
170 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

5. 10.–27. 10. 2017
5. 11.–7. 12. 2017

10. 12.–22. 12. 2017

Popolno razvajanje za 
pol cene! Druga oseba 
biva s 50 % popusta!

Brez doplačila za 
enoposteljno sobo!

6.–8. 10. 2017
17.–19. 11. 2017
1.–3. 12. 2017

8.–10. 9. 2017
13.–15. 10. 2017
10.–12. 11. 2017
15.–17. 12. 2017

*Po preteku First minute popusta v hotelu Thermana Park Laško nudimo brezplačno namestitev za otroke do 5 let in redne otroške popuste po 
penzionskem ceniku 2017, v hotelu Zdravilišče Laško pa brezplačno namestitev za otroke do 5 let in 1 otroka do 12 let, za ostale otroke pa otroške pavšale.

Hotel 3 dni/2noči
Thermana Park Laško****superior 165 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. 
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/
osebo/dan. Doplačilo za enoposteljno sobo 15 €/noč. 
Ostala doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

Hotel 3 dni/2noči
Thermana Park Laško****superior 170 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. 
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 
€/osebo/dan. Vsa ostala doplačila po rednem 
penzionskem ceniku 2017.

*Termin pregleda se določi ob rezervaciji, pregled poteka v angleškem jeziku, cena prevajanja znaša 15 €. 

27. 10.–5. 11. 2017

20 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 

plačila do 30. 9. 2017 
(min. bivanje 3 noči)

15 % FIRST MINUTE  
popust za rezervacije in 

plačila do 30. 9. 2017  
(min. bivanje 2 noči)

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.
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• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion (zajtrk in večerja – razstrupljevalna 

oz. ayurvedska prehrana) ,
• termalna voda, 
• čaj in ingverjev napitek (na voljo v prostoru za 

jogo ves čas bivanja) , 
• neomejeno kopanje v vseh bazenih,
• neomejen vstop v Savna Center, 
• 1x pregled pri specialistu ayurvede v času bivanja*, 

• program aktivnosti po dnevih (prejmete ob 
rezervaciji) , 

• presenečenje za vse udeležence, 
• kopalni plašč, 
• brezžični  internet v hotelu, 
• program animacije, rekreacije in sprostitve.

• namestitev v dvoposteljni standardni plus sobi 
(pogled na reko),  

• polpenzion (zajtrk, večerja), 
• pijača dobrodošlice, 
• termalna voda v sobi, 
• neomejeno kopanje v bazenih Thermane Laško, 
• neomejen vstop v Savna center (bogat 

program savnanja), 
• 1x masaža Kakavovo doživetje, 
• dnevno vstop v fitnes center, 

• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije, 
• program aktivnosti (gost prejme ob prihodu v hotel), 
• soba je na dan odhoda na razpolago do 14. ure.

• otroci do 4,99 let (spijo skupaj s starši)   GRATIS
• otroci od 5 do 9,99 let (na dodatnem ležišču)  50 % popust
• otroci od 10 do 14,99 let (na dodatnem ležišču)  30 % popust

HOTEL THERMANA PARK LAŠKO: brezplačna namestitev otrok 
do 5. leta in 1 otroka do 12. leta | HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO: 
brezplačna namestitev otrok do 5. leta in 2 otrok do 12. leta.

PROGRAM VKLJUČUJE: PROGRAM VKLJUČUJE:PROGRAM VKLJUČUJE: PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI: OTROŠKI POPUSTI:

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
188 €
159,90 €

275 €
220 €

351 €
280,80 €

424 €
339,20 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

155 €
131,75 €

222 €
177,60 €

284 €
227,20 €

340 €
272 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior 1. oseba 

2. oseba 
188 €
94 €

275 €
137,50 €

351 €
175,50 €

424 €
212 €

Zdravilišče Laško**** 1. oseba 
2. oseba 

155 €
77,50 €

222 €
111 €

284 €
142 €

340 €
170 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

5. 10.–27. 10. 2017
5. 11.–7. 12. 2017

10. 12.–22. 12. 2017

Popolno razvajanje za 
pol cene! Druga oseba 
biva s 50 % popusta!

Brez doplačila za 
enoposteljno sobo!

6.–8. 10. 2017
17.–19. 11. 2017
1.–3. 12. 2017

8.–10. 9. 2017
13.–15. 10. 2017
10.–12. 11. 2017
15.–17. 12. 2017

*Po preteku First minute popusta v hotelu Thermana Park Laško nudimo brezplačno namestitev za otroke do 5 let in redne otroške popuste po 
penzionskem ceniku 2017, v hotelu Zdravilišče Laško pa brezplačno namestitev za otroke do 5 let in 1 otroka do 12 let, za ostale otroke pa otroške pavšale.

Hotel 3 dni/2noči
Thermana Park Laško****superior 165 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. 
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 €/
osebo/dan. Doplačilo za enoposteljno sobo 15 €/noč. 
Ostala doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

Hotel 3 dni/2noči
Thermana Park Laško****superior 170 €
Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. 
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 
€/osebo/dan. Vsa ostala doplačila po rednem 
penzionskem ceniku 2017.

*Termin pregleda se določi ob rezervaciji, pregled poteka v angleškem jeziku, cena prevajanja znaša 15 €. 

27. 10.–5. 11. 2017

20 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 

plačila do 30. 9. 2017 
(min. bivanje 3 noči)

15 % FIRST MINUTE  
popust za rezervacije in 

plačila do 30. 9. 2017  
(min. bivanje 2 noči)

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.



CENIK SEZONSKIH 
PROGRAMOV 

september-december 2017

BOŽIČNA 
PRAVLJICA

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

HOTEL THERMANA PARK LAŠKO: brezplačna namestitev otrok 
do 5. leta | HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO: brezplačna namestitev 
otrok do 5. leta in 1 otroka do 12. leta.

PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI:

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
188 €
150,40 €

275 €
220 €

351 €
280,80 €

424 €
339,20 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

155 €
124 €

222 €
177,60 €

284 €
227,20 €

340 €
272 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

22.–29. 12. 2017

20 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 
plačila do 15. 11. 2017!

*Po preteku First minute popusta v hotelu Thermana Park Laško nudimo brezplačno namestitev za otroke do 5 let in redne otroške popuste po 
penzionskem ceniku 2017, v hotelu Zdravilišče Laško pa brezplačno namestitev za otroke do 5 let in 1 otroka do 12 let, za ostale otroke pa otroške pavšale.

NOVO  
LETO

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• gala silvestrska večerja 31. 12. 2017*, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• darilo (pri silvestrski večerji) , 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

• otroci do 4,99 let   GRATIS
• otroci 5–9,99 let   25 €/dan
• otroci 10–14,99 let   35 €/dan

• 1–3,99 let   GRATIS
• 4–9,99 let   60 €
• 10–14,99 let  80 €

PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI:

Obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo 
za otroke:

Hotel 4 dni/3 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
462 €
392,70 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

378 €
321,30 €

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

29. 12. 2017-
2. 1. 2018

15 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 
plačila do 15. 11. 2017. 

Brezplačna namestitev 
otrok do 5. leta in 1 
otroka do 10. leta!

* Brezplačna odpoved rezervacije v primeru pravočasne odpovedi (do 10 dni pred prihodom). V primeru odpovedi rezervacije 10 
dni ali kasneje se zaračuna 30 % cene novoletnega paketa.

*Gostje, nameščeni v hotelu Thermana Park Laško, lahko izbirajo med Gala silvestrsko večerjo v Veliki dvorani Kongresnega Centra ali na bazenu Termalnega 
Centra. | Gostje, nameščeni v hotelu Zdravilišče Laško, lahko izbirajo med Gala silvestrsko večerjo v restavraciji Vrelec ali na bazenu Termalnega Centra.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, SI-3270 Laško

03 423 21 00 | 080 81 19 | info@thermana.si | www.thermana.si



CENIK SEZONSKIH 
PROGRAMOV 

september-december 2017

BOŽIČNA 
PRAVLJICA

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

HOTEL THERMANA PARK LAŠKO: brezplačna namestitev otrok 
do 5. leta | HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO: brezplačna namestitev 
otrok do 5. leta in 1 otroka do 12. leta.

PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI:

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
188 €
150,40 €

275 €
220 €

351 €
280,80 €

424 €
339,20 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

155 €
124 €

222 €
177,60 €

284 €
227,20 €

340 €
272 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

22.–29. 12. 2017

20 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 
plačila do 15. 11. 2017!

*Po preteku First minute popusta v hotelu Thermana Park Laško nudimo brezplačno namestitev za otroke do 5 let in redne otroške popuste po 
penzionskem ceniku 2017, v hotelu Zdravilišče Laško pa brezplačno namestitev za otroke do 5 let in 1 otroka do 12 let, za ostale otroke pa otroške pavšale.

NOVO  
LETO

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• gala silvestrska večerja 31. 12. 2017*, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• darilo (pri silvestrski večerji) , 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

• otroci do 4,99 let   GRATIS
• otroci 5–9,99 let   25 €/dan
• otroci 10–14,99 let   35 €/dan

• 1–3,99 let   GRATIS
• 4–9,99 let   60 €
• 10–14,99 let  80 €

PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI:

Obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo 
za otroke:

Hotel 4 dni/3 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
462 €
392,70 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

378 €
321,30 €

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

29. 12. 2017-
2. 1. 2018

15 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 
plačila do 15. 11. 2017. 

Brezplačna namestitev 
otrok do 5. leta in 1 
otroka do 10. leta!

* Brezplačna odpoved rezervacije v primeru pravočasne odpovedi (do 10 dni pred prihodom). V primeru odpovedi rezervacije 10 
dni ali kasneje se zaračuna 30 % cene novoletnega paketa.

*Gostje, nameščeni v hotelu Thermana Park Laško, lahko izbirajo med Gala silvestrsko večerjo v Veliki dvorani Kongresnega Centra ali na bazenu Termalnega 
Centra. | Gostje, nameščeni v hotelu Zdravilišče Laško, lahko izbirajo med Gala silvestrsko večerjo v restavraciji Vrelec ali na bazenu Termalnega Centra.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, SI-3270 Laško

03 423 21 00 | 080 81 19 | info@thermana.si | www.thermana.si



CENIK SEZONSKIH 
PROGRAMOV 

september-december 2017

BOŽIČNA 
PRAVLJICA

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

HOTEL THERMANA PARK LAŠKO: brezplačna namestitev otrok 
do 5. leta | HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO: brezplačna namestitev 
otrok do 5. leta in 1 otroka do 12. leta.

PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI:

Hotel 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 6 dni/5 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
188 €
150,40 €

275 €
220 €

351 €
280,80 €

424 €
339,20 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

155 €
124 €

222 €
177,60 €

284 €
227,20 €

340 €
272 €

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 € na noč. Vsa ostala 
doplačila po rednem penzionskem ceniku 2017.

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

22.–29. 12. 2017

20 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 
plačila do 15. 11. 2017!

*Po preteku First minute popusta v hotelu Thermana Park Laško nudimo brezplačno namestitev za otroke do 5 let in redne otroške popuste po 
penzionskem ceniku 2017, v hotelu Zdravilišče Laško pa brezplačno namestitev za otroke do 5 let in 1 otroka do 12 let, za ostale otroke pa otroške pavšale.

NOVO  
LETO

• namestitev v dvoposteljni sobi standard, 
• polpenzion, 
• gala silvestrska večerja 31. 12. 2017*, 
• neomejeno kopanje v hotelih Thermana Park 

Laško in Zdravilišče Laško, 

• vstop v fitnes, 
• kopalni plašč za odrasle osebe, 
• darilo (pri silvestrski večerji) , 
• brezplačen internet v hotelu, 
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

• otroci do 4,99 let   GRATIS
• otroci 5–9,99 let   25 €/dan
• otroci 10–14,99 let   35 €/dan

• 1–3,99 let   GRATIS
• 4–9,99 let   60 €
• 10–14,99 let  80 €

PROGRAM VKLJUČUJE:

OTROŠKI POPUSTI:

Obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo 
za otroke:

Hotel 4 dni/3 noči
Thermana Park Laško****superior

First minute cena
462 €
392,70 €

Zdravilišče Laško****
First minute cena

378 €
321,30 €

DODATNI 15 % POPUST 
za imetnike Zlate kartice Thermana club!

29. 12. 2017-
2. 1. 2018

15 % FIRST MINUTE 
popust za rezervacije in 
plačila do 15. 11. 2017. 

Brezplačna namestitev 
otrok do 5. leta in 1 
otroka do 10. leta!

* Brezplačna odpoved rezervacije v primeru pravočasne odpovedi (do 10 dni pred prihodom). V primeru odpovedi rezervacije 10 
dni ali kasneje se zaračuna 30 % cene novoletnega paketa.

*Gostje, nameščeni v hotelu Thermana Park Laško, lahko izbirajo med Gala silvestrsko večerjo v Veliki dvorani Kongresnega Centra ali na bazenu Termalnega 
Centra. | Gostje, nameščeni v hotelu Zdravilišče Laško, lahko izbirajo med Gala silvestrsko večerjo v restavraciji Vrelec ali na bazenu Termalnega Centra.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, SI-3270 Laško

03 423 21 00 | 080 81 19 | info@thermana.si | www.thermana.si


