SLOVENSKA ZDRAVILIŠČA
TERME ČATEŽ

Družinski paket v Hotelu
Terme****

že od 278

€ na paket

prvi otrok do 13,99 let BREZPLAČNO!
drugi otrok do 5,99 let BREZPLAČNO!

Termin: 7.1. - 31.3.2019

2 polpenziona - 3 dni kopanja

2 odrasla + 2 otroka*

278 €/družina

*Prvi otrok do 13,99 let in drugi otrok do 5,99 let bivata BREZPLAČNO!

Paket vključuje (na osebo):








polpenzion,
neomejeno kopanje v notranjem in zunanjem bazenu Hotela Terme,
uporabo savne in fitness studia v Hotelu Terme,
dva vstopa dnevno v zimsko Termalno riviero,
en vstop dnevno v bazenski kompleks Hotela Čatež,
namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom/brez balkona,
animacijski program.

MINI MINI počitnice
že od 58

€ na osebo/dan

Prvi otrok do 11,99 let BREZPLAČNO
Drugi otrok do 5,99 let BREZPLAČNO!

Min. bivanja 3 noči
Cena v EUR/oseba

2.1. - 30.6.2019
25.8. - 27.12.2019

1.7. - 24.8.2019

balkon

58 €

64€

Single use / balkon

76 €

82 €

balkon/terasa

64 €

68 €

Single use / balkon/terasa

86€

90 €

balkon

68 €

71 €

Single use / balkon

90 €

93 €

Hotel Čatež***

Hotel Toplice****

Hotel Terme****

Paket vključuje (na osebo):
Hotel Čatež***
polpenzion, namestitev v sobah s klasičnim balkonom ali v prenovljenih sobah s francoskim balkonom),
en vstop dnevno v zimsko ali dva vstopa dnevno na poletno* Termalno riviero, neomejeno uporabo
bazenskega kompleksa Hotela Čatež, namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom/teraso in
klimo, animacijski program.

Hotel Toplice****/***
polpenzion, dva vstopa dnevno v zimsko ali na poletno* Termalno riviero, uporabo fitnes studia v
Športnem centru, namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom/teraso in klimo, animacijski program.
Hotel Terme****
polpenzion, neomejeno kopanje v notranjem in zunanjem bazenu Hotela Terme, uporabo savne in
fitness studia v Hotelu Terme, dva vstopa dnevno v zimsko ali na poletno* Termalno riviero, en vstop
dnevno v bazenski kompleks Hotela Čatež, namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom/brez
balkona, animacijski program.

Paket za naju v Hotelu Žusterna
že od 47.75

€ na osebo/dan

kopanje v Aquaparku
1 x vstop v savna park

Cena/oseba/dan
(min. bivanja 2 noči)

2.1. - 30.6.2019
25.8. - 30.9.2019

1.7. - 24.8.2019

soba brez balkona
(brez možnosti dodatnega ležišča)

47,75 €

50,50 €

soba z balkonom
(z možnostjo 1 dodatnega ležišča)

52,25 €

55,00 €

Hotel Aquapark Žusterna***

Ponudba vključuje (na osebo):






polpenzion,
namestitev v dvoposteljni sobi s klimo,
1 x vstop v savna park (2 uri),
neomejeno uporabo bazenov v Aquapark Hotelu Žusterna,
20% popust na storitve masaž in fiziostoritev v wellness centru Žusterna.

MINI MINI počitnice na Obali
že od 62

€ na osebo/dan

Prvi otrok do 11,99 let BREZPLAČNO!
Drugi otrok do 5,99 let BREZPLAČNO!

Cena/oseba/dan
(min. bivanja 3 noči)

2.1. - 30.6.,
25.8. - 27.12.2019

1.7. - 24.8.2019

soba z balkonom

62 €

68€

Single use / soba z balkonom

80 €

86 €

Hotel Aquapark Žusterna***

Paket vključuje (na osebo):




polpenzion,
namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom in klimo,
neomejeno uporabo bazenov v Aquapark Hotelu Žusterna.

POGOJI BIVANJA ZA OTROKE IN POPUSTI
Posebni popusti za otroke (v sobi z odraslo osebo):






prvi otrok do 11,99. leta biva BREZPLAČNO (na lastnem ležišču),
drugi otrok do 5,99. leta biva BREZPLAČNO (brez lastnega ležišča),
drugi otrok do 11,99. leta starosti: 50% popusta na ceno odrasle osebe (na dodatnem ležišču),
ena odrasla oseba z enim ali več otroki do 11,99. leta - odrasla oseba plača single use,
odrasla oseba na pomožnem ležišču: 15 % popusta.

PORTOROŽ
Apartmaji CLASSIC - AKCIJA
že od 89.50

€ apartma/dan

kopanje v Aquaparku Žusterna
1x vstop v savna park
do 5 oseb

Termin
Cena/najem/dan (do 5 oseb)
(min. bivanja 2 noči)

2.1. - 25.4.2019

26.4. - vključno 30.6.2019

89,50 €

94,50 €

Cena vključuje:








najem apartmaja CLASIC (2 +3 osebe),
neomejeno kopanje v bazenu z morsko vodo v kompleksu Marina Portorož (maj - september),
dnevno do 5 vstopnic za kopanje v Aquaparku Žusterna (tudi na dan prihoda/odhoda),
1 x vstop v savna park za odraslo osebo (2 uri) v sklopu Aquapark Žusterna v Kopru,
uporabo posteljnega in kopalniškega perila,
porabljeno električno električno energijo in vodo,
dnevno čiščenje in čiščenje objekta ob odhodu gostov.

Dodatne brezplačne storitve:


parkirni prostor v kleti objekta.

LAST MINUTE - Družinske počitnice v
Hotelu Žusterna***
že od 236

€ na paket

Prvi otrok do 13,99 let BREZPLAČNO!
Drugi otrok do 5,99 let BREZPLAČNO!

Cena v EUR/paket

9.1. - 31.3.2019

Hotel Aquapark Žusterna***

soba z balkonom

2 polpenziona - 3 dni kopanja
2 odrasla + 2 otroka*

236 €

*Prvi otrok do 13,99 let in drugi otrok do 5,99 let bivata BREZPLAČNO!
Ponudba vključuje (na osebo):






namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom (možnost namestitve enega dodatnega ležišča),
2 polpenziona,
neomejeno uporabo bazenov v Aquapark Hotelu Žusterna,
1x vstop v savna park na odraslo osebo (2 uri),
20% popust na storitve masaž in fiziostoritev v wellness centru Žusterna.

Dodatne brezplačne storitve:



parkiranje v garažni hiši Aquapark Hotela Žusterna,
animacijski program.

Super počitnice
že od 49

€ na osebo/dan

kopanje na Termalni rivieri
uporaba hotelskega bazena

Hotel Čatež***
(min. bivanja 2 noči)
Cena/oseba/dan

2.1. - 30.6.2019
25.8. - 30.9.2019

1.7. - 24.8.2019

49 €

57,25 €

Paket vključuje (na osebo):





polpenzion,
namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom in klimo v Hotelu Čatež,
neomejeno kopanje v bazenskem kompleksu Hotela Čatež,
en vstop dnevno v zimsko ali 2 vstopa na poletno (odprta od pozne pomladi do konca poletja)
Termalno riviero.

POGOJI BIVANJA ZA OTROKE IN POPUSTI
ležišču): 50% popust na ceno odrasle osebe,

Najin paket
že od 54.50

€ na osebo/dan

kopanje na Termalni rivieri
uporaba fitnesa

Hotel Toplice****/***
(min. bivanja 2 noči)
Cena/oseba/dan

02.01. - 30.06.2019
25.8. - 30.9.2019

1.7. - 24.8.2019

54,50 €

62,00 €

Cena vključuje (na osebo):





polpenzion,
namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom in klimo v Hotelu Toplice (možnost namestitve do dve
dodatni ležišči),
dnevno dva vstopa v zimsko ali na poletno (odprta od pozne pomladi do konca poletja) Termalno
riviero,
uporabo fitnes studia v Športnem centru,

BIO TERME MALA NEDELJA

Vabljeni v Prlekijo!
Termini: 03.03.-19.04.2019, 22.4.-26.4.2019 in 5.5.-25.6.2019

Hotel BIOTERME****

nedelja - petek
49,90 EUR

petek - nedelja
55,00 EUR

Cene veljajo po osebi na noč v dvoposteljni sobi s polpenzionom pri bivanju minimalno 2 noči.
Doplačila in popousti po letnem ceniku 2019.






VSEBINA:
polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
neomejeno kopanje v bazenih Termalnega parka dnevno med 8.00 in 21.00 uro,
uporaba kopalnega plašča v času bivanja,
vstop v svet savn v Termalnem parku (zadnji dan doplačilo 6,00€/osebo),







neomejen vstop v fitnes,
brezplačno parkirišče (garaža proti doplačilu),
možnost celodnevnega kopanja na dan prihoda in odhoda brez doplačila,
animacijski program,
wi-fi.

26.04. – 05.05.2019
Hotel BIOTERME****
GLAMPING VILE Glamping Sončna dolina
Bioterme
VILE za 2,4 ali 6 oseb

nedelja-petek

petek- nedelja

49,90 Eur

55,00 Eur

Cene veljajo po osebi v dvoposteljni
sobi/glamping vili z DDV-jem in ne vključujejo turistične takse in prijavnine. Minimalno bivanje: 2 noči. Doplačila po veljavnem letnem
ceniku 2019!

PAKET VKLJUČUJE:
polpenzion z bogatim samopostrežnim zajtrkom in večerjo v hotelski restavraciji, neomejeno kopanje v bazenih
termalnega parka, uporabo kopalnega plašča v času bivanja, neomejen vstop v svet savn (na dan odhoda doplačilo
6,00€ po osebi), koriščenje fitnesa, možnost celodnevnega kopanja na dan prihoda in odhoda brez
doplačila, brezplačen Wi-Fi.
DRUŽINSKI BONUS (velja v sobi/glamping vili z dvema odraslima):
En otrok do nedopolnjenega 12. leta in drugi otrok do nedopolnjenega 6. leta bivata v sobi z dvema odraslima
BREZPLAČNO!
Družinski bonus velja tudi za 1 odraslo osebo z max. 2 otrokoma v sobi/glamping vili; doplačilo za odraslo osebo 12,00
Eur na noč.

AGENCIJA MANAGER, Šaleška 20, 3320 Velenje, Tel 03 898 15 50 / info@agencija-manager.com

