WELLNESS
BOOTCAMP
VIKEND
Z NATAŠO GORENC
Aktiven in hkrati sproščujoč vikend, ki je vsakomur pisan na kožo!
Aktivni del vključuje štiri skupinske treninge, ki se bodo izvajali tako v
telovadnici kot v bazenu. Sproščujoč del pa poleg udobne namestitve in
okusne hrane vključuje maderoterapijo nog in zadnjice, športno in anticelulitno
masažo, za kar bo poskrbela izkušena ekipa Wellness Spa Centra.

Hotel

3 dni/2 noči

Thermana Park Laško****superior

279

Cena velja na osebo v dvoposteljni sobi standard. Turistična taksa ni vključena v
ceno in znaša 2,50 € na noč za osebo. Doplačilo za enoposteljno sobo: 17-19 €
na osebo/noč. Ostala doplačila se obračunajo po rednem penzionskem ceniku 2020.

Program vključuje:
• namestitev v dvoposteljni standardni sobi,
• polpenzion,
• neomejeno kopanje v bazenih Termalnega Centra,
• dnevno vstop v Fitnes center,
• 1x obisk Savna centra,
• termalna voda v sobi,
• 4x skupinski trening z Natašo Gorenc,
• športna masaža hrbta (30 min),
• maderoterapija nog in zadnjice (30 min),
• anticelulitna masaža (30 min),
• soba na dan odhoda na razpolago do 14. ure,
• brezplačen dostop do interneta v sobi,
• hotelska kartica ugodnosti,
• program animacije, sprostitve in rekreacije.

info:

Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, SI-3270 Laško
info@thermana.si | 03 423 22 00

MOŽNOST
KORIŠČENJA
TURISTIČNEGA
BONA!

Termini: 25. - 27. 9. 2020

€

PROGRAM AKTIVNOSTI:
PETEK
Prosto za kopanje ali savno
18:00 Skupinski trening s Natašo Gorenc
19:00 – 21:00 Večerja
~ Maderoterapija nog in zadnjice
Nočno kopanje do 22. ure
SOBOTA
7:00 – 9:00 Zajtrk
10:00 Skupinski trening z Natašo Gorenc
Prosto za kopanje ali savno
17:00 Skupinski trening z Natašo Gorenc
v Malem terapevtskem bazenu (NOVO!)
19:00 – 21:00 Večerja
~ Anticelulitna masaža
Nočno kopanje do 22. ure
NEDELJA
7:00 – 9:00 Zajtrk
10:00 Skupinski trening z Natašo Gorenc
~ Športna masaža hrbta
Prosto za kopanje in savno
Do 14. ure odhod iz sobe

