
ZIMA 2018/2019

Cenik



•  Hotel Natura****
 Čudoviti razgledi, izbrani okusi ter wellness sprostitev – 
 za ljudi z aktivnim in vitalnim življenjskim slogom.

•  Hotel Planja****
 Aktiven oddih ali sprostitev v Wellness centru Planja in športni dvorani.

•  Hotel Rogla***
 Za aktivno preživljanje prostega časa, le nekaj metrov od smučišča. 

•  Hotel Brinje***
 Primeren za družine, saj nudi namestitev v družinskih sobah. 

•  Bungalovi Macesen****
 V neposredni bližini hotela Natura in smučarsko-tekaškega poligona.

•  Bungalovi Rogla***
 Prijetni bungalovi za 4 ali 6 oseb. Primerna izbira za družine z otroki. 

•  Apartma Jurgovo***
 Apartmaju v osrčju narave in direktno na smučišču.

UNITUR  d.o.o
Cesta na Roglo 15, SI – 3214 Zreče
www.unitur.eu
Član skupine Unior

Informacije in rezervacije:
T:   03 757 71 00
F:  03 576 24 46
E:  rogla@unitur.eu
W:  www.rogla.eu 080 73 77

Izberite svoje mesto 
za počitnice:

Kdor je okusil belo pravljico na Rogli, ve, da to ni le še eno smučišče. Vedno se trudimo, da bo vsak vaš dan na 
Rogli nepozaben – urejene smučarske proge, aktivnosti za vso družino in odlična kulinarična ponudba vas bodo 
navdušili, da se boste želeli čim prej vrniti. Ko se jutro v dolini šele prebuja, sončni žarki že objamejo bele 
strmine. Obujete smučarske čevlje, zapnete smuči in pred vami je sveže belo platno, da vanj zarišete vzorce. 
Vsako jutro se zbudite skoraj na smučišču –  po odličnem in krepčilnem zajtrku vas že čakajo sveže urejene 
proge. Naravno snežno odejo skrbno varujemo in dopolnjujemo s tehničnim snegom, da vam lahko 
omogočimo najmanj 100 smučarskih in deskarskih dni v sezoni.

NOVO



V zimski sezoni 2018/19 odpira vrata 
prenovljen Hotel Rogla***. NOVO

Globok vdih prijetno hladnega in svežega zraka predrami in napolni z željo po novih dogodivščinah. Hotel Rogla 
je namreč odlično izhodišče za nepozabna doživetja vseh vrst.

Neposredna bližina smučišča in drugih športnih objektov kot tudi bogat nabor doživljajske ponudbe omogočajo 
aktivno preživljanje prostega časa, kvaliteten čas z družino in prijatelji ter sprostitev in zabavo za vse generacije.

V 88 sobah z dodatnim ležiščem, ki se izvleče iz zakonskega ležišča, se vzbuja občutek topline, ugodja in 
domačnosti ter omogočajo kvaliteten počitek in dober spanec. 



Program vključuje:
•   polpenzion, 
•   dnevno smučarsko vozovnico,
•   hrambo smučarske opreme za goste hotelov na Rogli,
•   kopanje v hotelskem bazenu,
•   vstop v savne Wellness centra Planja 30 % ugodneje, 
•   1 vstop v Wellness center Natura za goste Hotelov Planja in Rogla,
•   neomejen vstop v savne Wellness centra Natura za goste Hotela Natura, 
•   1x kopanje v termalnih bazenih Term Zreče,
•   uporaba športne dvorane do 16. ure (1 ura na dan: squash in namizni tenis), 
•   uporabo tnesa 50 % ugodneje,
•   SKI bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla po voznem redu, 
•   razigrano Zlodejevo animacijo. 

Rogla SKI paket

Hotel Natura****

Hotel Planja****

Hotel Rogla***

Hotel Brinje***
Bungalovi Rogla***
Apartmaji Jurgovo***

Polpenzion na osebo na dan v dvoposteljni sobi:

Šola smučanja 

Najkrajši čas bivanja: 5 dni/4 noči. 

24. 11. – 23. 12. 2018 
17. 3.–7. 4. 2019

23. 12.–29. 12. 2019
3. 3. – 17. 3. 2019 13. 1.–17. 2. 2019

104 €

92 €

83 €

70 €

78 €Bungalovi Macesen****

100 €

89 €

79 €

67 €

75 €

84 €

75 €

64 €

55 €

62 €

10 % ugodneje 10 % ugodneje 
v terminu 

od 3. 3. do 17. 3. 2019.

Tedenski tečaj
(10- ali 15-urni) 

15 % ugodneje v terminu
 od 15. 1. do 15. 2. 2019.



Program vključuje:
•    polpenzion, 
•   kopanje v bazenu Hotela Planja, 
•   1x vstop v savne Wellness centra Planja z vključenimi vodenimi programi vrtinčenja zraka s pilingi in 
 oblogami po programu, 
•   neomejen vstop v savne Wellness centra Natura za goste Hotela Natura, 
•   1x kopanje v termalnih bazenih Term Zreče,
•   uporabo tnesa 50 % ugodneje, 
•   bon v vrednosti 10 € za izbrane wellness storitve Wellness centra Planja ali Wellness centra Natura,
•   2- ali večdnevno smučarsko vozovnico 10 % ugodneje, 
•   razigrano Zlodejevo animacijo,
•   SKI bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla po voznem redu.

Zimska pravljica

Hotel Natura****

Hotel Planja****

Hotel Rogla***

Hotel Brinje***
Bungalovi Rogla***
Apartmaji Jurgovo***

Polpenzion na osebo na dan v dvoposteljni sobi:
2. 1.−13. 1. 2019

 17. 2.−10. 3. 2019
13. 1.−17. 2. 2019
10. 3.−17. 3. 2019

24. 11.–29. 12. 2018
17. 3.−7. 4. 2019

72 €

64 €

56 €

47 €

54 €Bungalovi Macesen****

84 €

75 €

64 €

55 €

62 €

100 €

89 €

76 €

65 €

72 €

Najkrajši čas bivanja: 5 dni/4 noči. 

UGODNOST 60+

Seniorjem nad 60 let pri bivanju 
8 dni / 7 noči v Hotelu Natura, Planja ali Rogla
podarimo 6-dnevno smučarsko vozovnico 
v terminu 13. 1.–17. 2. 2019. 



Program vključuje:
•    najem bungalova s posteljnino in brisačami,
•    dnevno smučarsko vozovnico,
•    kopanje v bazenu Hotela Planja 50 % ugodneje,
•    vstop v savno Wellness centra Planja ali Wellness centra Natura 30 % ugodneje,
•    razigrano Zlodejevo animacijo,
•    SKI bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla po voznem redu.

Najem & SKI

Bungalovi Macesen****

Bungalovi Rogla*** 

Najem na osebo na dan: 
24. 11.−23. 12. 2018

3. 3.–7. 4. 2019
25. 12.–29. 12. 2019
13. 1.−17. 2. 2019

56 €

50 €

48 €

42 €

Pogoji:
•    Ponudba velja pri bivanju najmanj 5 dni/4 noči.
•    Cena velja ob polni zapolnitvi treh ležišč v bungalovu 2+2 oz. petih ležišč v bungalovu 4+2. 
 Doplačilo za prazno ležišče oz. najem brez smučarske vozovnice znaša 20 € na dan. 
•    Cena za odrasle in otroke je enaka.
•    Doplačilo za končno čiščenje pri najemu bungalovov in apartmajev znaša 27 € za enoto 2+2 
 oz. 37 € za enoto 4+2.

Ob Uniorčku stoji pravcata 
Pohorska vasica z 9 hiškami in 

cerkvico na sredini, ki nosi 
zgodbo življenja in dela pristnih 
Pohorcev. Predvsem predšolski 

podmladek, ki še ni osvojil 
smučarskih veščin ali pa si med 

snežnimi podvigi samo želi 
odpočiti, bo v vsaki hiški spoznal, 
kaj počne pravi Pohorec, seveda 

s simpatično didaktično igro. 



Program vključuje:
•    polpenzion, 
•    dnevno vozovnico za smučarsko-tekaški center,
•    hrambo tekaške opreme, 
•    kopanje v bazenu Hotela Planja, 
•    1 vstop v Wellness center Natura za goste Hotelov Planja,
•    neomejen vstop v savne Wellness centra Natura za goste Hotela Natura, 
•    bon v vrednosti 15 € za koriščenje ene storitve v vrednosti nad 50 € v Wellness centru Natura, 
•    1x kopanje v termalnih bazenih Term Zreče,
•    razigrano Zlodejevo animacijo,
•    SKI bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla po voznem redu.

Tekaški paket 

Hotel Natura****

Hotel Planja**** 

Polpenzion na osebo na dan v dvoposteljni sobi: 24. 11.−29. 12. 2018, 13. 1.−17. 2. 2019, 3. 3.−7. 4. 2019

82 €

71 €

Najkrajši čas bivanja: 5 dni/4 noči. 

Ena najbolj 
drugačnih in 

romantičnih izkušenj 
na Rogli je krpljanje 
po čudoviti zasneženi 
pokrajini.  Po športni 
aktivnosti se prileže 
sprostitev v savnah 

Wellness centra 
Planja ali Natura. 



Gorski wellness odklop
Program vključuje:
•    3x ali 4x polpenzion,
•    kopanje v bazenu Hotela Planja,
•    1x ali 2x vstop v savne Wellness centra Planja, 
•    neomejen vstop v savne Wellness centra Natura za goste Hotela Natura, 
•    1x ali 2x 2 uri najema igrišča za tenis v športni dvorani, 
•    1x masažo hrbta s toplim gozdnim medom (20 min), 
•    1x gorsko masažo stopal (20 min) pri bivanju 5 dni/4 noči, 
•    razigrano Zlodejevo animacijo.

Hotel Natura**** 

Hotel Planja****

Polpenzion na osebo v dvoposteljni sobi: 4 dni/3 noči

393 €

361 €

290 €

266 €

5 dni/4 noči

Hotel Rogla*** 339 €249 €

V Hotelu Natura**** smo pridobili Eko Marjetico, mednarodni okoljski znak za turistične 
namestitve. Z zagotavljanjem visokokakovostnih storitev, okoljevarstvene uspešnosti in ekološke 
učinkovitosti omogočamo zadovoljstvo in ugodje, ki izhajata iz zdravega bivališča, prehrane in 

okolja – tako za goste in obiskovalce kot za zaposlene.

24. 11.–29. 12. 2018; 2. 1.–7. 4. 2019



Priporočamo wellness programe:

NATURA RELAX: 155 €
 1x piling gorskih rožic v parni savni,•  
 1x preporod črne magme z • 

    vonjem borovih iglic (40 min),
 1x masaža Rogla (80 min),•  
 2x vstop v savno.•  

RITUAL V DVOJE: 160 €
 piling ritual v dvoje v parni savni,•  
 kopel za mirne sanje s penino,•  
 sproščujoča aroma masaža (50 min).•  

PLANJA RELAX: 144 €
2x vstop v savno,•   
1x piling telesa,•   
1x nega telesa z vodno lilijo (55 min),•   
1x kopanje v bazenu Hotela Planja •   

    ali v Termah Zreče.

SPROSTITEV & RELAX: 99 €
romantična gorska kopel z zelišči in penino,•   
sproščujoča aroma masaža z meliso (55 min),•   
gorska masaža stopal (20 min).•   

WELLNESS CENTER NATURA      

WELLNESS CENTER PLANJA

30 €

Podarimo vam darilno kartico za wellness
paket Natura Relax v vrednosti 30 €

Podarimo vam darilno kartico za wellness
paket Ritual v dvoje v vrednosti 

30 €

Podarimo vam darilno kartico za wellness
paket Planja Relax v vrednosti 20 €

Podarimo vam darilno kartico za wellness
paket Sprostitev & Relax v vrednosti 



Hotel Natura**** 132 €

Hotel Planja**** 117 €

Hotel Rogla*** 96 €

Hotel Brinje*** 82 €

Bungalovi Rogla***  in Apartmaji Jurgovo*** 71 €

Polpenzion na osebo na dan v dvoposteljni sobi:

Bungalovi Macesen**** 87 €

Najkrajši čas bivanja: 5 dni/4 noči. 

Program vključuje:
•  polpenzion, 
•  silvestrsko večerjo z aperitivom, penino ob polnoči in 
 živo glasbo, 
•  hrambo smučarske opreme za goste hotelov na Rogli,
•  kopanje v bazenu Hotela Planja, 
•  vstop v savne Wellness centra Planja 30 % ugodneje, 
•  neomejen vstop v savne Wellness centra Natura za 
 goste Hotela Natura, 
•  2- ali večdnevno smučarsko vozovnico 10 % ugodneje, 
•  SKI bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla po voznem redu. 

Novoletne počitnice 

•  50 € za odraslo osebo in

•  30 € za otroka (7–14 let).

SILVESTROVANJE

29. 12. 2018–2. 1. 2019

Program vključuje:
•  najem bungalova s posteljnino in brisačami, 
•  kopanje v bazenu Hotela Planja 50 % ugodneje,
•  vstop v savne Wellness centra Planja ali Wellness
 centra Natura 30 % ugodneje, 
•  kopanje v termalnih bazenih Term Zreče 
 50 % ugodneje,
•  2- ali večdnevno smučarsko vozovnico 
 10 % ugodneje, 
•  SKI bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla 
 po voznem redu.

Bungalov Rogla 
in Apartma Jurgovo***

161 €

Bungalov Macesen**** 175 €

Najem na dan: 2+2 4+2, 3+3, 4+3 

114 €

/

Najkrajši čas bivanja: 5 dni/4 noči. 
Doplačilo za končno čiščenje pri najemu bungalovov in 
apartmajev znaša 27 € za enoto 2+2  oz. 37 € za enoto 4+2.

Neobvezno doplačilo za silvestrovanje:



Sezona
23. 12.–29. 12. 2019, 2. 1.–13. 1. 2019, 17. 2.–17. 3. 2019

24. 11.-23. 12.2018, 13. 1.–17. 2. 2019, 17. 3.–7. 4. 2019

A

B

Hotel Natura****
98 €

85 €

89 €

Hotel Rogla***

75 €
Hotel Planja****

83 €

DVOPOSTELJNA SOBA

71 €

SEZONA

A

B

A

B

A

B

67 €

Bungalovi Rogla in Apartmaji Jurgovo***

57 €
Hotel Brinje***

67 €

57 €

A

B

A

B

  neomejeno kopanje v bazenu Hotela Planja, • 
  vstop v savne Wellness centra Planja ali Wellness centra Natura 30 % ugodneje, • 
  neomejen vstop v savne Wellness centra Natura za goste Hotela Natura, • 
  kopanje v termalnih bazenih Term Zreče 50 % ugodneje, • 
  2- ali večdnevno smučarsko vozovnico 10 % ugodneje,• 
  SKI bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla po voznem redu.• 

Polpenzion na osebo 

CENIK

080 73 77

Bungalovi Macesen****
75 €

64 €

A

B

Cena velja na osebo na dan v dvoposteljni sobi. Najkrajši čas bivanja: 3 dni/2 noči. V primeru krajšega bivanja je cena višja za 20 %. 

Hotel Natura****
155 €

136 €

122 €

Bungalovi Macesen****

106 €
Bungalovi  Rogla in Apartmaji Jurgovo***

136 €

4+2

120 €

2+2Najem na enoto SEZONA

A

B

A

B

A

B

118 €

105 €

90 €

80 €

/

/

4+2, 3+3, 4+32+2, 2+1

  najem s posteljnino in brisačami, • 
  kopanje v bazenu Hotela Planja 50 % ugodneje, • 
  vstop v savne Wellness centra Planja ali Wellness centra Natura 30 % ugodneje, • 
  kopanje v termalnih bazenih Term Zreče 50 % ugodneje,• 
  2- ali večdnevno smučarsko vozovnico 10 % ugodneje,• 
  SKI bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla po voznem redu.• 

Cena velja na enoto na dan. Doplačilo za končno čiščenje pri najemu bungalovov in apartmajev znaša 27 € za enoto 2+2  oz. 37 € za enoto 4+2.

Cena najema 
na dan 

vključuje:

Cena polpenziona 
po osebi na dan 

vključuje: 


