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ZIMA



ZIMSKA DOŽIVETJA ZA ZADOVOLJSTVO IN UGODJE…

S SMUČIN V TERMALNE VRELCE IN SAVNA VAS
Kaj je boljšega, kot objem tople termalne vode in domačne toplote Savna vasi, ki pričara ugodje in zadovoljstvo 
po športno aktivnem in zabavnem dnevu na snegu? 

Dotik termalne vode vas bo sprostil in napolnil z novo energijo. Domačna toplota, omamne arome in poživljajoče 
barve odlikujejo edinstveno opremljeno Savna vas, ki ob obisku finskih, parnih in infrardečih savn, navdušuje s 
programi vrtinčenja zraka ter izzveni ob počitku na ogretih keramičnih ležiščih ali na tradicionalnem pohorskem 
kozolcu. Edinstvena kombinacija smučarskega centra in termalnega zdravilišča predstavlja neponovljivo doživetje  
ob vseh priložnostih.

“OKUSI ROGLE”
Le kdo se ne spomni prijetnih arom in okusov iz 
babičine kuhinje? Zamenjajte* penzionsko večerjo 
za večerjo z izbranimi jedmi Zreškega Pohorja in si 
privoščite degustacijski meni “Okusi Rogle”. 

Skrbno pripravljene jedi po receptih naših babic, ki 
jih, poleg svežih, sezonskih in lokalno pridelanih živil, 
odlikujejo še neprecenljivo znanje, velika ljubezen in 
dolgoletna tradicija, vam vzbujajo občutek domačnosti 
in ugodja. Blagovna znamka »Okusi Rogle«, na 
nivoju turistične destinacije, z veliko mero skrbnosti 
in občutka ohranja tradicionalne kulinarične prvine, 
hkrati pa sledi sodobnim trendom v zdravem načinu 
prehranjevanja. 

Prepustite se zadovoljstvu, ki ga prinaša odkrivanje 
novih, a vendar domačih, okusov. Poskusite izvirni 
Pohorski lonec ali pa degustacijski meni z jedmi, ki 
nosijo znak kakovosti “Okusi Rogle”.

Degustacijski meni “OKUSI ROGLE

Pohorska bunka z vloženimi jurčki in domačim 
kruhom

***
Gobova juha s pohorskimi jurčki

***
Jelenov file z brusnicami z domačim kruhovim 

cmokom
***

Pohorski pečeni štruklji

* Penzionska večerja se lahko zamenja za meni “Okusi Rogle” ob 
predhodni najavi v recepciji Term Zreče in doplačilu 6,00 €/ osebo.

IDILA, WELLNESS & SPA
Utrujeni, napeti in z bolečimi mišicami?

IDILA, Wellness & Spa, odpira nov drugačen svet, v 
katerem se drvenje skozi skrbi vsakdanjika razblini 
in se čas v celoti preda čutnemu razvajanju v štirih 
svetovih. Najboljše iz zakladnice narave se udejanja 
v NATURI, Idili bogastva narave, kjer učinki naravnih 
dobrin, v sozvočju s strokovnim osebjem, pripeljejo do 
popolne sprostitve in dobrega počutja. V SAWADDEE, 
Idili Orienta, se vsakdanje skrbi prepustijo pozabi ob 
tisočletnih znanjih orientalskih tradicij. ROMANTIKA, 
Idila razvajanj v dvoje, s spletom romantičnih ritualov 
okrepi in ponovno vzpostavi medsebojno bližino in 
povezanost. SPA & BEAUTY, Idila lepote, ohranja 
skladnost notranje in zunanje lepote, ki v okolici 
vzbuja občudovanje in s popolno harmonijo telesa in 
duha izžareva pozitivne vrednote in samozavest.



ZIMA, ZIMA BELA 
20. 11. - 30. 12. 2014 in 03. 01. - 06. 04. 2015

PROGRAM VKLJUČUJE:
• zajtrk in večerjo s pestrim izborom jedi iz lokalnih živil in izdelkov,
• lahko kosilo iz svežih solat, toplih jedi “na žlico” z domačim kruhom iz krušne peči in sadja s podpohorskih kmetij,
• “čaj ob štirih” (popoldanska sprostitev s čajem, domačim pecivom in piškoti),
• kopanje v termalnih bazenih,
• 1x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka ter zimskimi peelingi in oblogami  

in dnevni vstop v Savna vas za goste Hotela Atrij,
• uporaba kopalnega plašča (za goste Hotelov Atrij in Vital),
• ski bus na relaciji Zreče- Rogla – Zreče (po voznem redu),
• animacijo z zabavno vodno aerobiko, sprehodi z osnovami nordijske hoje, večernimi sprehodi z baklami, tržnico kmečih 

dobrot, večeri klavirske in plesne glasbe ter otroške ustvarjalnice ...

* DOBRODOŠLI OTROCI:
• Brezplačno bivanje za enega otroka do 6. leta starosti. Drugi otrok do 12. leta biva 70% ugodneje.  

Ugodnosti veljata v dvoposteljni sobi z dvema odraslima.

* ZA ZLATA LETA: 
• upokojencem priznavamo 10% popusta

HOTEL ATRIJ**** Superior
HOTEL VITAL****
VILE TERME ZREČE****

73,00
59,00
51,00

CENA (po osebi na dan v dvoposteljni sobi):

Najkrajši čas bivanja 4 dni / 3 noči.

Ob rezervaciji se lahko koristi ena od navedenih ugodnosti. 



PRIPOROČAMO 
IDILA - wellness programe

IDILA NATURA    171,00 €
• Masaža z mošnjički pohorskih  

zelišč s Permanent Contour® (60 min) 
• Skrivnostna obloga Idila /Soft Pack/ (30 min)
• Popolna osvežitev obraza (90 min) zanjo ali  

anti age nega zanj (60 min) 

POPOLNA SPROSTITEV   139,00 €
• Masaža na ogretem pohorskem kamnu (50 min)  
• Razkošna kopel „Trenutki v dvoje“ (60 min)  
• Flash beauty nega obraza z vitaminom C (50 min) 

THAI RELAX    167,00 €
• Tajska masaža s toplimi zelišči in oljem (90 min)            
• Tradicionalna tajska masaža (50 min)   
• Orientalska ceremonija  (55 min)

AYURVEDA RELAX    124,00 €
• Abhyanga  (60 min) 
• Hasta Abhyanga (Ayurvedska masaža rok in dlani)   
• Mukabhyanga (60 min)  
• 1x vstop v Savna vas

NEGA TELESA (ANTICELULITNI PROGRAM)  152,00 €
• Parna savna pred tretmanom za vitko telo in lepo kožo (20 min)
• Anticelulitni tretma z algami  

(peeling+povijalna nega z algami) (60 min)
• Obloga za razstrupljanje s spirulina algami  

v Soft pack systemu (30 min)
• Lipo detox-anticelulitna nega (60 min)
• 2x vstop v Savna vas

KRALJEVSKI DOTIK   273,00 €
• Masaža z mošnjički pohorskih zelišč  

s Permanent Contour® (60 min)
• Skrivnostna obloga Idila (30 min) 
• Popolna osvežitev obraza (90 min) zanjo  

ali anti age nega zanj (60 min)
• Hanakasumi japonski ritual (55 min) 
• Spa delux (naravna nega rok) 
• 2x vstop v Savna vas

PODARIMO wellness voucher v višini 50,00 €,  
ki ga lahko izkoristite ob rezervaciji 

spodaj navedenega programa: 

PODARIMO wellness voucher v višini 30,00 €,  
ki ga lahko izkoristite ob rezervaciji enega od 

spodaj navedenih programov: 



IMATE BOLEČINE V HRBTENICI?  
ODPRAVIMO JIH SKUPAJ. 

VAS BOLIJO KOLKI ALI KOLENA?  
PRI NAS VAM LAHKO POMAGAMO. 

OSTANIMO VITALNI - PREPREČIMO POSLEDICE 
OSTEOPOROZE

139,00 €

128,00 €

131,00 €

• Posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine
• Vsakodnevna jutranja telovadba v termalnem bazenu po navodilih 

fizioterapevta 
• 3x individualna fizioterapevtska obravnava za stabilizacijo hrbtenice  

in dobro držo telesa (30 min)
• 2x  protibolečinska masaža (15 min)

• Posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine
• Vsakodnevna jutranja telovadba v termalnem bazenu  po navodilih 

fizioterapevta
• 3x individualna kinezioterapija za povečanje gibljivosti in moči 
• 3x šotna obloga (edinstven naravni produkt v Sloveniji)

• Posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine
• Vsakodnevna jutranja telovadba v termalnem bazenu po navodilih 

fizioterapevta
• 2x  vadba za ravnotežje in preprečevanje padcev 
• 1x program za utrujene noge  

(kopel za noge in refleksna masaža stopal)
• 3x magnetoterapija za vzpostavljanje celičnega ravnovesja 

Cena: 

Cena: 

Cena: 

PODARIMO medico voucher v višini 20,00 €, 
ki ga lahko izkoristite ob rezervaciji enega od 

spodaj navedenih programov: 

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI  
PROGRAMI ZA ZDRAV  
JUTRIŠNJI DAN



SKI & SPA
PROGRAM VKLJUČUJE:
• zajtrk in večerjo s pestrim izborom jedi iz lokalnih živil in 

izdelkov,
• dnevno smučarsko vozovnico,
• hrambo smučarske opreme za goste hotelov v Termah Zreče,
• kopanje v termalnih bazenih,
• 1 vstop v Savna vas  z vključenimi programi vrtinčenja zraka 

ter zimskimi peelingi in oblogami in dnevni vstop v Savna vas 
za goste Hotela Atrij,

• koriščenje fitnesa (50% ugodneje),
• uporabo kopalnega plašča (za goste Hotelov Atrij in Vital),
• ski bus na relaciji Zreče - Rogla - Zreče (po voznem redu),
• animacijo po tedenskem programu.

* DOBRODOŠLI OTROCI:
• Brezplačno bivanje za enega otroka do 10. leta starosti, v sobi z dvema odraslima v Hotelih Atrij ali Vital 

(vključen polpenzion in kopanje v  termalnih bazenih)

*ZA ZLATA LETA:
• Seniorjem nad 60 let, pri bivanju 7 noči v hotelih Vitali ali Atrij, en dan bivanja podarimo (6 = 7)

UGODNOSTI: 
• 10% popusta na redne cene Šole snežnih športov na Rogli v času bivanja in ob predložitvi hotelske kartice.
• Šola snežnih športov: 20% ugodneje (tedenski tečaj: 5x 2 uri od ponedeljka do petka) v terminu od 12. 01. do 15. 02. 2015. 
• Šola snežnih športov: gratis za otroke do 12. leta starosti (tedenski tečaj - 5x 2 uri od ponedeljka do petka) v terminih.  

01. 12.- 21. 12. 2014 in 07. 03. – 06. 04. 2015.

HOTEL ATRIJ**** Superior
HOTEL VITAL****
VILE TERME ZREČE****

86,00
69,00
51,00

86,00
69,00
62,00

CENA (po osebi v dvoposteljni sobi):

Ob rezervaciji se lahko koristi ena od navedenih ugodnosti. 

20. 11. – 21. 12. 2014 
10. 01. – 14. 02. 2015 
07. 03. – 06. 04. 2015

21. 12. – 30. 12. 2014 
03. 01. – 10. 01. 2015 
14. 02. - 07. 03. 2015 

Najkrajši čas bivanja 4 dni / 3 noči.

NAJEM & SKI VOZOVNICA
20. 11. - 30. 12. 2014;  10. 01. - 14. 02. 2015; 07. 03. - 21. 04. 2015

PROGRAM VKLJUČUJE:
• namestitev v apartmaju s posteljnino in brisačami,
• dnevno smučarsko vozovnico,
• kopanje v termalnih bazenih: 2 vstopnici / dan za apartma 

2+2 in 4 vstopnice / dan za apartma 4+2 ter 50% popust 
za dodatne vstopnice,

• vstop v Savna vas (30% ugodneje),
• ski bus na relaciji Zreče - Rogla - Zreče (po voznem redu), 
• zimsko animacijo z zabavno vodno aerobiko, sprehodi z 

osnovami nordijske hoje, večernimi sprehodi z baklami, 
tržnico kmečih dobrot, večeri klavirske in plesne glasbe ter 
otroške ustvarjalnice ...

VILE TERME ZREČE**** 37,00
CENA (po osebi na dan):

POGOJI: 
• Ponudba velja pri bivanju najmanj 4 dni / 3 noči.
• Cena velja ob zapolnitvi treh ležišč v Vilah Terme Zreče 2+2 oz. petih ležišč v 4+2.
• Doplačilo za prazno ležišče oz. najem brez smučarske vozovnice znaša 20,00 € / dan. 
• Doplačilo za končno čiščenje: 20,00 € za apartma  2+2  oz. 30,00 € za apartma 4+2.



RAZVAJANJE V DVOJE
20. 11. - 30. 12. 2014 in 03. 01. – 06. 04. 2015

PROGRAM VKLJUČUJE:
• 2x zajtrk in večerjo s pestrim izborom jedi iz lokalnih živil in 

izdelkov,
• dobrodošlico s kozarcem vrhunskih okoliških vin ali jabolčnega soka,
• 1x zajtrk za razvajanje, postrežen v hotelski sobi,
• 1x romantično večerjo s kozarcem penine ob soju sveč v a la 

carte restavraciji Hotela Atrij,
• 3 dni kopanja v termalnih bazenih,
• 1x obisk Savna vasi z vključenimi programi,  

ter zimskimi peelingi in oblogami in dnevni vstop v Savna vas za 
goste Hotela Atrij,

• uporabo kopalnega plašča,
• razvajanje v dvoje: Masaža “Sanje v dežju” (30 min) ali Božanska 

romantična kopel (60 min) v Idili, Wellness & Spa centru. 

UGODNOSTI v terminu 20.11. – 21. 12. 2014; 10. 01. – 14. 02. 2015 in 07. 03. – 06. 04. 2015: 
• druga oseba biva 50% ugodneje 

HOTEL ATRIJ**** Superior
HOTEL VITAL****

216,00
 170,00

CENA (po osebi v dvoposteljni sobi): 3 dni / 2 noči

PRIVOŠČITE SI PREFINJENOST IN ELEGANCO V HOTELU ATRIJ **** SUPERIOR
• SUITA GALA z masažno kadjo, velikim ogretim keramičnim  ležiščem za razvajanje in finsko sauno: 25,00 €/ osebo/ dan
• SUITA GALA PRESTIGE dvonadstropna suita z masažno tuš kabino, finsko savno in masažno kadjo na terasi: 35,00 €/ osebo/ dan
• SVILENE SANJE v razkošni svileni posteljnini z orhidejo in belimi pralinéji v sobi: 10,00 €
• CVETLIČNA NOČ v posteljnini s cvetlično vezenino in šopkom ter sadjem oblitim s čokolado v sobi: 15,00 €
• POSTREŽBA V SOBO ZA POSEBNO PRILOŽNOST

WELLNESS ODKLOP
20. 11. – 30. 12. 2014 in 03. 01. – 06. 04. 2015

PROGRAM VKLJUČUJE:
• 3x ali 4x zajtrk in večerjo s pestrim izborom jedi iz lokalnih 

živil in izdelkov,
• 4 ali 5 dni kopanja v termalnih bazenih,
• 1x ali 2x vstop v Savna vas z vključenimi programi 

vrtinčenja ter zimskimi peelingi in oblogami in dnevni vstop 
v Savna vas za goste Hotela Atrij, 

• 1x Antistres masažo z meliso (50 min),
• 1x Tajsko masažo s izbranimi olji (50 min) pri bivanju  

5 dni / 4 noči, 
• zimsko animacijo z zabavno vodno aerobiko, sprehodi z 

osnovami nordijske hoje, večernimi sprehodi z baklami, 
tržnico kmečih dobrot, večeri klavirske in plesne glasbe ter 
otroške ustvarjalnice ...

HOTEL ATRIJ**** Superior
HOTEL VITAL****
VILE TERME ZREČE****

235,00
195,00           
175,00

308,00
260,00
235,00

CENA (po osebi v dvoposteljni sobi): 4 dni / 3 noči 5 dni / 4 noči



VILE TERME ZREČE**** 84,00
110,00

99,00                 
125,00

Odbitek za nočitev z zajtrkom (na osebo na dan, v sezoni A in B): 5,00 €.  
Najkrajši čas bivanja v terminu NL: 5 dni / 4 noči. V terminu NL je v ceno vključeno “all inclusive” silvestrovanje

Doplačilo za končno čiščenje: 20,00 € za apartma 2+2  oz. 30,00 € za apartma 4+2.  
Neobvezno doplačilo za all inclusive silvestrovanje: 70,00 € po odrasli osebi, 40,00 € po otroku (7 – 14 let) Najkrajši čas bivanja v terminu NL: 5 dni / 4 noči. 

NAJEM / DAN
1 / 2+2 in 2 vstopnici za bazen 1 / 4+2 in 4 vstopnice za bazen

CENA POLPENZIONA PO OSEBI NA DAN VKLJUČUJE:
neomejeno kopanje v termalnih bazenih, vstop v Savna vas (30% ugodneje), ski bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla (po voznem redu).

CENA NAJEMA APARTMAJA NA DAN VKLJUČUJE:
najem apartmaja s posteljnino in brisačami, kopanje v termalnih bazenih: 2 vstopnici / dan za apt 2+2 in 4 vstopnice / dan za apt 4+2 ter 
50% popust za dodatne vstopnice, vstop v Savna vas (30% ugodneje), ski bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla (po voznem redu).

HOTEL ATRIJ**** Superior

HOTEL VITAL****

HOTEL KLASIK*** 

VILE TERME ZREČE****

A, B 
NL
 

A, B 
NL

A, B 
NL

A, B 
NL

A, B 
NL

113,00
150,00

99,00
136,00

124,00
161,00

134,00
171,00

89,00              
126,00

75,00
112,00

  87,00
124,00

90,00           
127,00

79,00        
116,00

65,00
102,00

77,00
114,00

70,00
109,00

58,00
95,00

POLPENZION / OSEBI / DAN
Enoposteljna soba Dvoposteljna soba Suita Gala Suita Gala Prestige

Suita Clasic Suita Relax

Suita Clasic

INDIVIDUALNI CENIK NAMESTITVE

Sezona A, B: 20. 11. – 30. 12. 2014; 03. 01. – 06. 04. 2015
Sezona NL: 30. 12. 2014 – 03. 01. 2015

KRATEK ODDIH
20. 11. – 30. 12. 2014 in 03. 01. – 06. 04. 2015

UGODNOSTI v terminu 20. 11. – 21. 12. 2014; 10. 01. – 14. 02. 2015 in 07. 03. – 06. 04. 2015: 
• druga oseba biva 50% ugodneje

PROGRAM VKLJUČUJE:
• 2x zajtrk in večerjo s pestrim izborom jedi iz lokalnih živil in izdelkov,
• dobrodošlico s kozarcem vrhunskih okoliških vin ali jabolčnega soka,
• 3 dni kopanja v termalnih bazenih,
• 1x vstop v Savna vasi z vključenimi programi vrtinčenja zraka ter zimskimi  

peelingi in oblogami in dnevni vstop v Savna vas za goste Hotela Atrij,
• uporaba kopalnega plašča (za goste hotelov Atrij in Vital),
• animacijo po tedenskem programu.

HOTEL ATRIJ**** Superior
HOTEL VITAL****
HOTEL KLASIK***
VILE TERME ZREČE**** APT

188,00
142,00
123,00
110,00

CENA (po osebi v dvoposteljni sobi): 3 dni / 2 noči

20. 11. 2014 - 06. 04. 2015


