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Udobje bivanja, mirno razkošje vsega v Hotelu TERME**** 
 
 

 
 

Termin: do 30.6.2017 
211 € za DVA 

Termin: 1.7. - 28.8.2017 
219 € za DVA  

Paket vključuje (na osebo):  

• namestitev v  moderno opremljenih sobah Hotela Terme****, 

• 2 polpenziona, 

• pijača ob večerji v času bivanja gratis za plačljivo osebo (1 dcl odprtega lokalnega 
vina* ali 2 dcl soka ali 0,5 l vode) - ponudba velja do 2.7.2017 

• 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 (odprta konec aprila), 
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• en vstop dnevno v bazenski kompleks hotela Čatež, 

• 10% popust na wellness storitve v Centru zdravja in lepote Hotela Terme, 

• animacijski program. 

*Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju! 

 
Pogoji bivanja za otroke in popusti 

• Otrok do 5,99. leta: brezplačno (brez lastnega ležišča) 

• Otrok od 6. do 11,99. leta: 83,80 €/paket (na dodatnem ležišču) 

• Odrasla oseba na pomožnem ležišču: 15 % popusta. 

 
Doplačila 

• turistična taksa: 1,27 €/oseba/dan; otroci od 7. - 17,99. leta: 0,64 €/oseba/dan, 

• prijavnina: 1,50 €/oseba 

Opomba: Otroci do 6,99. leta so oproščeni plačila turistične takse in prijavnine 
 
*************************************************************************** 
 

Najin paket v Hotelu Toplice***/**** 
 
 

 
 

Termin: do 30.6.2017 

207 € za DVA 
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Termin: 1.7. - 28.8.2017 

215 € za DVA 

Cena vključuje (na osebo): 

• namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom in klimo (možnost namestitve do 2 
dodatna ležišča), 

• 2 polpenziona, 

• dnevno dva vstopa na zimsko ali poletno  Termalno riviero (odprta konec aprila) 

• uporabo fitnes studia v Športnem centru, 

• 1 x vstop v Center zdravja in lepote v sklopu Hotela Terme, ki vključuje uporabo 
notranjega in zunanjega bazena, finske in turške savne ter fitnesa, 

• animacijski program. 

 
Pogoji bivanja za otroke in popusti 

• do 5,99. leta: brezplačni polpenzion v sobi z dvema odraslima osebama (brez 
lastnega ležišča),  

• od 6. do 11,99. leta (na dodatnem ležišču): 50% popust na ceno odrasle osebe,  

• odrasla oseba na pomožnem ležišču: 15% popusta na ceno odrasle osebe. 

 
Doplačila 

• turistična taksa: 1,27 €/oseba/dan; otroci od 7. - 17,99. leta: 0,64 €/oseba/dan, 

• prijavnina: 1,50 €/oseba 

• Opomba: Otroci do 6,99. leta so oproščeni plačila turistične takse in prijavnine. 

 
************************************************************************* 
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Super družinske počitnice v Hotelu Čatež*** 
 

 
 

Termin: do 31.7.2017 
187 € za DVA 

Termin: 1.8. - 28.8.2017 
190 € za DVA 

 
Paket vključuje (na osebo): 

• 2 polpenziona (na osebo),  

• namestitev v sobah z balkonom in klimo v Hotelu Čatež,  

• neomejeno kopanje v bazenskem kompleksu Hotela Čatež,  

• en vstop dnevno v zimsko ali dva vstopa dnevno na poletno Termalno riviero 
(odprta konec aprila), 

• animacijski program. 

 
Pogoji bivanja za otroke in popusti 

•  do 5,99. leta: brezplačni polpenzion v sobi z dvema odraslima osebama (brez 
lastnega ležišča),  

• od 6. do 11,99. leta (na dodatnem ležišču): 25 €/dan,  
• odrasla oseba na pomožnem ležišču: 15% popusta na ceno odrasle osebe. 

 
Doplačila 
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• turistična taksa: 1,27 €/oseba/dan; otroci od 7. - 17,99. leta: 0,64 €/oseba/dan,  

• prijavnina: 1,50 €/oseba.  

Opomba: Otroci do 6,99. leta so oproščeni plačila turistične takse in prijavnine 

******************************************************************** 

NAJugodnejše počitnice v APARTMAJIH*** 

Termin: 2.1. - 7.7.2017; 27.8. - 15.9.2017 

 

 
 
Tip apartmaja (do 5 oseb) 2 dni najem + 3 dni kopanja 3 dni najem + 4 dni kopanja 
   
8.1. - 25.4.2017 in 2.5. - 15.6.2017 
KLASIK 159 237 
SUPERIOR 167 249 
LUX 177 258 
26.4. - 1.5., 16.6. - 7.7. in 27.8. - 15.9.2017 
KLASIK 169 249 
SUPERIOR 179 259 
LUX 189 279 

Paket vključuje: 

• 2 - dnevni (2 noči) oz. 3-dnevni (3 noči) najem izbranega tipa apartmaja, 

• dnevno do 5 vstopnic za kopanje, s katerimi lahko gosti vstopijo dvakrat dnevno v 
zimsko ali na poletno Termalno riviero (odprta konec aprila), 

• uporabo posteljnega in kopalniškega perila, 
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• porabljeno električno energijo, 

• čiščenje objekta ob odhodu gostov, 

• animacijski program 

 
*************************************************************************** 
 

Paket za naju v Hotelu Žusterna *** v Kopru 

 

 

Termin: 2.1. - 1.5.2017 

Soba brez balkona (BREZ možnosti dodatnega ležišča): 180 € za dve osebi  

Soba z balkonom (z možnostjo dodatnega ležišča): 198 € za dve osebi  

Termin: 2.5. - 29.6.2017 

Soba brez balkona (BREZ možnosti dodatnega ležišča): 178 € za dve osebi  

Soba z balkonom (z možnostjo dodatnega ležišča): 196 € za dve osebi  

Termin: 30.6. - 3.9.2017 

Soba brez balkona (BREZ možnosti dodatnega ležišča): 188 € za dve osebi  

Soba z balkonom (z možnostjo dodatnega ležišča): 199 € za dve osebi  
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Ponudba vključuje: 
- namestitev v dvoposteljni sobi,  
- 2 polpenziona, 
- 1 x vstop v savna park na osebo (2 uri), 
- neomejeno uporabo bazenov v Aquapark Hotelu Žusterna, 
- parkiranje v garažni hiši Aquapark Hotela Žusterna, 
- animacijski program, 
- 20% popust na storitve masaž in fiziostoritev v wellness centru Žusterna. 

 
 
Pogoji bivanja za otroke in popusti 
- od 0. do 5,99 let: brezplačni polpenzion v sobi z dvema odraslima osebama (brez lastnega 
ležišča), 
- od 6. do 11,99 let: 50% popust v sobi z dvema odraslima osebama na pomožnem ležišču, 
- odrasla oseba na pomožnem ležišču: 15% popusta. 
 
 
Doplačila 
- turistična taksa: 1,27 €/oseba/dan; otroci od 7. - 17,99. leta: 0,64 €/oseba/dan, 
- prijavnina: 1,50 €/oseba. 
 
 
 

Za ogled ostalih ponudb Term Čatež vas vabimo, da obiščete našo 
spletno stran: www.terme-catez.si, rubrika Vroče ponudbe. 
 
 
 
Dodatne informacije in rezervacije: 
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice, info@terme-catez.si, tel.: 07 49 
36 700, fax: 07 62 07 805 

 
 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in ostalih prodajnih pogojev. 


