AKTIVNI ODDIH
za seniorje in člane društev
5. 1. do 24. 12. 2020

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

Superior

nedelja - petek

petek - nedelja

50 €

57 €

57 €

64 €

Navedene cene veljajo na osebo v dvoposteljni sobi standard. Na cene velja 15% popust za imetnike
Zlate kartice Thermana kluba. Letna članarina v Thermana clubu znaša 40 €, Včlanite se lahko na
hotelski recepciji ali preko spletne strani www.thermana.si.
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 2,50 € /dan/osebo. Enkratna prijavnina 2 € se
obračuna po osebi za celoten termin namestitve.

Paket vključuje:
udobno namestitev v dvoposteljni standardni sobi,
pijačo dobrodošlice,
• bogat samopostrežni zajtrk,
• okusno domačo samopostrežno večerjo pripravljeno iz
lokalnih dobrot,
• neomejen kopanje v zdravilni termalni vodi v bazenih obeh
hotelov,
• dnevno možnost uporabe Fitnes centra,
• terapijo s pitjem termalne vode Laško,
• vsakodnevno hidrogimnastiko in vodeno vadbo pod
strokovnim vodstvom thermaninih strokovnjakov,
• edinstveno pilates vadbo pod vodstvom licencirane športne
inštruktorice,
• dihalne vaje pod vodstvom indijskega joga mojstra,
• obujanje energije v telesu z vodenim pohodom po energijskih
točkah v čudovitem ambientu zdraviliškega parka (v poletni
sezoni),
• spoznavanje kulturno-zgodovinskih znamenitosti mesta,
• možnost izposoje kolesa in pohodnih palic,
• zanimiva predavanja, kulturne in družabne večere.
•
•

Doplačila na dan:
enoposteljna soba
15 € v hotelu Zdravilišče Laško
20 € v hotelu Thermana Park Laško
• polni penzion
17 € v hotelu Zdravilišče Laško
19 € v hotelu Thermana Park Laško
• vstop v savno
•

10 €
Vsa ostala doplačila in popusti se obračunajo po
rednem penzionskem ceniku 2020.
Ponudba ne velja v času Velikonočnih praznikov,
Jesenskih ter Božično-Novoletnih počitnic.
Pridružujemo si pravico do sprememb cen in prodajnih
pogojev. Tiskarske napake niso izključene.
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