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Posebna prednovoletna ponudba

BAZENI | HOTELI | WELLNESS

DARILNI BONI THERMANE LAŠKO – 
PRESENETITE Z RAZVAJANJEM!
Podarite neskončne vodne užitke pod stekleno kupolo vsak dan in v vsakem vremenu ter  
raznolika wellness doživetja s 40 % popustom za zdravo in razvajanja polno leto 2016!
Izkoristite nakup darilnih bonov po prazničnih cenah:

KARTA ZA CELODNEVNO KOPANJE za neverjetnih 6,90 € na osebo
Karta velja vse dni v tednu, koriščenje je mogoče od 11. 1. 2016 do 16. 6. 2016. Nakup kart je možen do 15. 1. 2016, min. nakup 5 vstopnic.

EDINSTVENA WELLNESS RAZVAJANJA S 40 % POPUSTOM
Hišna masaža Vrelec mladosti (120 min), praznična cena 46,80 €
Lomi lomi masaža (50 min), praznična cena 31,20 €
Wellness masaža telesa in glave (60 min), praznična cena 29,40 € 
Klasična celotna masaža (45 min), praznična cena 22,80 €
Masaža Kakavovo doživetje, praznična cena 30 €
Koriščenje masaž je mogoče od 11. 1. 2016 do 16. 6. 2016. Nakup masaž je možen do 15. 1. 2016, min. nakup 5 različnih ali enakih masaž.

Možnost 
nakupa 

darilnega 
bona.

Naročila sprejemamo na info@thermana.si. Nakup kart je možen preko spletne strani www.thermana.si 
(po predračunu ali povzetju) ter na kopaliških, wellness in hotelskih recepcijah.

»PIRATI S SAVINJE« V THERMANI LAŠKO – ALL 
INCLUSIVE SILVESTROVANJE ZA VSO DRUŽINO

Rezervacije in informacije: 03 42 32100, brezplačna številka 080 81 19 ali info@thermana.si

30 % FIRST 
MINUTE  

popusta za 
rezervacije in 

plačila do 
20. 11. 2015!

Rezervirajte ALL INCLUSIVE silvestrovanje na bazenih Termalnega centra  
hotela Thermana Park Laško po First Minute ceni.
Skočite v 2016 kot "Pirati s Savinje" z bogato animacijo, plesom, nagradnimi igrami, posebno 
ponudbo pijač, hladno-toplim silvestrskim bifejem in darilom za vsakega udeleženca!

IZKORISTITE FIRST MINUTE PONUDBO DO 20. 11.: 
Odrasli: 70 € na osebo
Otroci od 10 - 14,99 leta: 56 € na osebo 
Otroci od 5 - 9,99 leta: 45,50 € na osebo 
Otroci od 3 - 4,99 leta: 21 € na osebo 
Otroci do 2,99. leta GRATIS!



Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
info@thermana.si  |  www.thermana.si

03 423 21 00  |  080 81 19

Za brezčasno druženje z najbližjimi, prijatelji ali poslovnimi partnerji 
vam ponujamo sledeče kapacitete:
• Velika dvorana Kongresnega Centra Thermana Park Laško (do 200 oseb),
• À la carte restavracija hotela Thermana Park Laško (do 100 oseb),
• Bidermajer salon hotela Zdravilišče Laško (do 80 oseb),
• Hotelska restavracija hotela Zdravilišče Laško (do 180 oseb).

Prepustite se najlepšim užitkom življenja, za vse ostalo poskrbimo mi.

PREDNOVOLETNA SREČANJA V THERMANI 
LAŠKO
Bliža se čas druženja, veselja, novih zaobljub in daril. Že razmišljate, kako 
na prijeten in poseben način obeležiti zaključek uspešnega poslovnega 
leta 2015 in nazdraviti novemu? 
Rezervirajte edinstven ambient, kulinarična doživetja, sproščeno zabavo 
in druženje po vaših željah v Thermani Laško.

 
Okusi Laškega

linija sladkih 
poslovnih daril:

slastni hišni piškoti
odlična domača 

marmelada

PRAVLJIČNI DECEMBER V 
THERMANI LAŠKO 
V pravljičnem decembru v Thermani prirejamo nepozabna 
miklavževanja in božičkovanja za družine vaših zaposlenih. 
Kaj ponujamo? 
Praznični gledališki dogodek v izvedbi gledališča KU-KUC s predstavo 
Božična simfonija, animacijo in prihodom dobrega moža.
Predstava Božična simfonija je praznično obarvana, polna glasbe in 
čudovitih kostumov ter primerna za otroke vseh starosti. Ob koncu 
predstave nas obišče eden od dobrih mož. Ob slavnostni glasbi, snegu in 
posebnih efektih presenečenja lahko izberete Miklavža, dedka Mraza ali 
Božička. Sledi nagovor otrok, petje, rajanje, obdarovanje, fotografiranje, … 
Ne glede na to, kateri od dobrih mož bo obdaril vaše najmlajše, bo dogodek 
prav gotovo nepozabno doživetje za vso družino.

Rezervirajte praznični spektakel v Veliki dvorani hotela Thermana Park 
Laško (do skupno 450 oseb) z možnostjo pogostitve za otroke vaših 
zaposlenih.

CENA  
za najem 

dvorane in 
gledališko 

predstavo je  
490 €. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tatjana.klinar@thermana.si ali 03/734 8988.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brina.vedenik@thermana.si ali 03/423 2074.


