
Cenik

POMLAD – POLETJE – JESEN 2018



Izberite 
svoje mesto 
za počitnice:

•  Hotel Atrij Superior****
 Eleganten ambient z razgledom na pohorske  gozdove in 
 odličnim wellness centrom Idila za razvajanje in sprostitev. 

Hotel Vital****•  
 Nepozaben oddih v mirnem in zelenem okolju, termalni bazeni,  
 Savna vas, toplina wellnessa in bogata kulinarika.

•  Vile Terme Zreče****
 V naravnem okolju čudovitega gozda, v parku ob jezeru in 
 v neposredni bližini hotela. Dobrodošli tudi hišni ljubljenčki.

080 73 77

Informacije in rezervacije:
T:   03 757 60 00
F:  03 576 24 46
E:  terme@unitur.eu
W:  www.terme-zrece.eu

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

Terme Zreče pod mogočnim Pohorjem so ravno prav velike, da podmladku ni dolgčas in ravno prav majhne, da 
uživate v pogledu na smreke in v toplih vrelcih zdravilne vode. Ko se želite umakniti pred svetom, na vas čakata 
Savna vas s počivalniki na pohorskem kozolcu in ogretih keramičnih ležiščih ter Wellness Idila s svojimi 4 svetovi: 
Lepoto, Romantiko, Naturo in Orientom. Risanje nasmehov na obraz je poslanstvo centra, kar dokazujejo tudi 
gostje, ki največkrat pohvalijo prav prijaznost osebja.



Program vključuje:
•   polpenzion, 
•   lahko kosilo iz jedi na žlico, svežih solat in domačih sladic, 
•  popoldanska sprostitev s čajem pohorskih zelišč in domačim pecivom v kavarni hotela, 
•   Vital večerjo z izbranimi jedmi iz lokalnega okolja (vsak torek in petek), 
•   neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 
•   1x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka ter pilingi in oblogami po programu, 
•   neomejen vstop v Savna vas za goste Hotela Atrij,
•   uporabo kopalnega plašča za goste Hotela Vital, 
• uporabo kopalnega plašča in kopalne brisače za goste Hotela Atrij, 
• program aktivnosti za male in velike: zabavna vodna aerobika, potep z izkušenim vodnikom nordijske hoje, vodeni 
 pohodi po bližnjih vinogradih in sadovnjakih, popoldanski izleti po Dravinjski dolini (z doplačilom), večerne urice ob 
 zvokih glasbe v hotelski kavarni (vsak torek, petek in soboto) … 

Nepozabna doživetja 
4 letnih časov

Vile Terme Zreče****, dvoposteljna soba 57 € 62 €

Vile Terme Zreče****, apartma 59 € 64 €

Hotel Vital**** 64 € 69 €

Hotel Atrij****S 77 € 82 €

8. 4.−8. 7. 2018
19. 8.−25. 11. 2018

8. 7.−19. 8. 2018

Najkrajši čas bivanja: 4 dni/3 noči. Cena na osebo na noč v dvoposteljni sobi.  
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77.

Brezplačno bivanje za enega otroka do 6. leta. 
Velja v sobi z dvema odraslima. 

Ugodnejše bivanje za upokojence – 10 % popusta. 

Ob rezervaciji lahko koristite eno od navedenih ugodnosti.

UGODNOSTI:
•  

•  

Posebno pozornost namenjamo vsebini in 
kakovosti naše ponudbe. Nadgrajujemo doživljajsko 
ponudbo za družine, programe z zdravimi, zelenimi 

in aktivnimi doživetji ter kulinarične zgodbe kot 
sinergijo med bogato tradicijo in trendi s svežimi, 

lokalno pridelanimi živili.



Vile Terme Zreče****, dvoposteljna soba 55 € 59 €

Vile Terme Zreče****, apartma 57 € 61 €

Hotel Vital**** 62 € 67 €

Hotel Atrij****S 75 € 80 €

8. 4.−8. 7. 2018
19. 8.−25. 11. 2018

8. 7.−19. 8. 2018

Program vključuje:
•  polpenzion, 
•  Vital večerjo  z izbranimi jedmi iz lokalnega okolja 
 (vsak torek in petek), 
 neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 
•  1x vstop v Savna vas z vključenimi programi 
 vrtinčenja zraka,     pilingi in oblogami po programu, 
•  neomejen vstop v Savna vas za goste Hotela Atrij,
•  1x spust po adrenalinskem sankališču Zlodejevo 
 na Rogli za otroke, 
•  uporabo kopalnega plašča za goste Hotela Vital, 
•  uporabo kopalnega plašča in kopalne brisače 
 za goste Hotela Atrij, 
•   program aktivnosti za male in velike.

Modre počitnice

Prvi otrok do 12. leta biva GRATIS, drugi otrok do 12 let pa
70 % ugodneje. Velja v dvoposteljni sobi skupaj z dvema odraslima.

Brez doplačila za namestitev v enoposteljni sobi v terminih od 6. 5. do 24. 6. 
in od 2. 9. do 25. 11. 2018. 

Ob rezervaciji lahko koristite eno od navedenih ugodnosti.

UGODNOSTI:
•  

•  

aktivno: p otep z izkušenim 
vodnikom nordijske hoje, vodeni 
kolesarski izleti po Dravinjski 
dolini (junij−september), pohod po 
sledeh preteklosti na Brinjevo 
goro, vodeni pohodi po bližnjih 
vinogradih in sadovnjakih … 

zabavno: vodna aerobika, 
večerne urice ob zvokih glasbe 
(vsak torek, petek in soboto)

poletje v družbi Žabca 
Zrečka (24. 6.–31. 8.): jutranje 
otroške ustvarjalnice v otroškem 
kotičku, zabavne urice z 
animacijsko ekipo na bazenu 
(družinske igre brez meja, iskanje 
skritega zaklada …), večerna 
animacija za vsakogar (mini 
disko, karaoke …) itd.

Najkrajši čas bivanja: 4 dni/3 noči. Cena na osebo na noč v dvoposteljni sobi.
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77.



Vile Terme Zreče**** 59 € 177 €

Hotel Klasik*** 65 € 195 €

Hotel Vital**** 75 € 225 €

5 dni/4 noči
bivaj VEČ = plačaj MANJ
bivanje nedelja−četrtek

Program vključuje:
•  2x polpenzion, 
• dobrodošlico s kozarcem vrhunskih okoliških vin ali jabolčnega soka,
• 3 dni neomejenega kopanja v termalnih bazenih, 
• 1x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka, pilingi in oblogami po programu, 
• neomejen vstop v Savna vas za goste Hotela Atrij,
• Vital večerjo z izbranimi jedmi iz lokalnega okolja (vsak torek in petek), 
• uporabo kopalnega plašča za goste Hotela Vital, 
• uporabo kopalnega plašča in kopalne brisače za goste Hotela Atrij, 
• izposojo kolesa ali palic za nordijsko hojo,
•  program aktivnosti za male in velike: zabavna vodna aerobika, potep z izkušenim vodnikom nordijske hoje, vodeni 
pohodi po bližnjih vinogradih in sadovnjakih, popoldanski izleti po Dravinjski dolini (z doplačilom), večerne urice ob zvokih 
glasbe v hotelski kavarni (vsak torek, petek in soboto)  ...

Termalni oddih 

dodatna noč

177 €

195 €

225 €

4 dni/3 noči
bivanje četrtek−nedelja

118 €

130 €

150 €

3 dni/2 noči

Hotel Atrij**** S 98 € 294 €294 €196 €

druga oseba biva 50 % ugodneje.

2 otroka bivata brezplačno (en otrok do 6. leta in en otrok do 12. leta). Velja v dvoposteljni sobi z dvema odraslima.

Ob rezervaciji lahko koristite eno od navedenih ugodnosti. Velja le za paket 3 dni/2 noči.

UGODNOSTI:
•  

•  

Najkrajši čas bivanja: 3 dni/2 noči. Cena paketa na osebo v dvoposteljni sobi.
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77.

v terminu od 8. 4. do 24. 6. in od 2. 9. do 25. 11. 2018:  

Akratotermalna voda s 
kalcijem, magnezijem in 

hidrogenkarbonatom ter 34,5°C na 
izviru v Termah Zreče vrača 
zdravje. Leta 1986 je bila 

razglašena za naravni zdravilni 
dejavnik, ugodno pa vpliva tudi na 
sproščanje in zmanjšanje stresa.



v terminih 8. 4.–1. 7. in 26. 8.–25. 11. 2018: BONUS

Program vključuje:
•    najem apartmaja 2+2 ali 4+2 (vključena posteljnina in brisače), 
• 2 vstopnici za termalne bazene na dan pri najemu APT 2+2 in 4 vstopnice pri najemu APT 4+2 ter 50% popust 
 za dodatne vstopnice,
• vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka in pilingi (30 % ugodneje), 
• program aktivnosti za male in velike: zabavna vodna aerobika, potep z izkušenim vodnikom nordijske hoje, 
 vodeni pohodi po bližnjih vinogradih in sadovnjakih, popoldanski izleti po Dravinjski dolini (doplačilo), večerne urice 
 ob zvokih glasbe v hotelski kavarni (vsak torek, petek in soboto) … 

Večdnevni najem 
apartmaja Vile Terme Zreče

Vile Terme Zreče****
112 €

Najem na apartma na noč. Doplačilo za končno čiščenje: 25 € za apartma 2+2 in 35 € za apartma 4+2.
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77.

116 €

4+2
+ 4 vstopnice za bazen

96 €

100 €

2+2
+ 2 vstopnici za bazen

• 3 = 4  plačaš 4 dni/3 noči in bivaš 5 dni/4 noči

• 5 = 7  plačaš 6 dni/5 noči in bivaš 8 dni/7 noči

• 7 = 10  plačaš 8 dni/7 noči in bivaš 11 dni/10 noči

8. 4.−8. 7. 2018, 19. 8.−25. 11. 2018

Sezona

8. 7.−19. 8. 2018



Hotel Vital**** 175 €

Hotel Atrij**** 220 €

3 dni/2 noči

Program vključuje:
•   2x polpenzion (od tega 1x zajtrk za razvajanje, postrežen v sobi, in 1x romantično večerjo z izbranim kulinaričnim menijem in 

 kozarcem penine ob soju sveč),
• dobrodošlico s kozarcem vrhunskih okoliških vin ali jabolčnega soka,
• 3 dni neomejenega kopanje v termalnih bazenih, 
• 1x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka, pilingi in oblogami po programu,
• neomejen vstop v Savna vas za goste Hotela Atrij,
• uporabo kopalnega plašča za goste Hotela Vital, 
• uporabo kopalnega plašča in kopalne brisače za goste Hotela Atrij, 
• masažo Sanje v dežju (30 min) ali individualni zakup wellness suite z božansko romantično kopeljo in 
 nsko savno (60 min) v Wellnessu Idila,
• večerne urice ob zvokih glasbe v kavarni hotela (vsak torek, petek in sobota). 

Razvajanje v dvoje 

UGODNOST: v terminu 8. 4.–8. 7. in 26. 8.–25. 11. 2018: druga oseba biva 50 % ugodneje. 

SUITA GALA z masažno kadjo, velikim ogretim 

keramičnim ležiščem in nsko savno: 35 €/noč.

SUITA GALA PRESTIGE, dvonadstropna suita z 

masažno kadjo na terasi in nsko savno: 50 €/noč.

SVILENE SANJE v razkošni svileni posteljnini z 

orhidejo in belimi pralinéji v sobi: 10 €.

CVETLIČNA NOČ v posteljnini s cvetlično vezenino in 

šopkom ter sadjem, oblitim s čokolado, v sobi: 15 €.

PRIVOŠČITE SI PREFINJENOST IN 
ELEGANCO V HOTELU ATRIJ**** SUPERIOR!

Cena paketa na osebo v dvoposteljni sobi.
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77.



Vile Terme Zreče**** 237 €

Hotel Vital**** 265 €

5 dni/4 noči

Program vključuje:
•    3x ali 4x polpenzion,  
• 3x ali 4x večerjo s pestrim izborom regionalnih jedi, 
• Vital večerjo z izbranimi jedmi iz lokalnega okolja (vsak torek in petek), 
• 4 ali 5 dni neomejenega kopanja v termalnih bazenih, 
• 1x ali 2x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka, pilingi in oblogami po programu, 
• neomejen vstop v Savna vas za goste Hotela Atrij,
• uporabo kopalnega plašča za goste Hotela Vital, 
• uporabo kopalnega plašča in kopalne brisače za goste Hotela Atrij, 
• 1x antistresno masažo z meliso (50 min), 
• 1x tajsko masažo z izbranimi olji (50 min) pri bivanju 5 dni/4 noči, 
• večerne urice ob zvokih glasbe (torek, petek in sobota),
• pozen odhod iz sobe na dan odhoda (do 16.00). 

Wellness odklop

UGODNOST:
brez doplačila za namestitev v enoposteljni sobi 
v terminih od 6. 5. do 24. 6. in od 2. 9. do 25. 11. 2018. 

177 €

197 €

4 dni/3 noči

Hotel Atrij**** 310 €237 €

Pomembno si je vzeti čas 
zase. V Wellnessu Idila je čas 

namenjen razvajanju. Ob 
pestrem izboru masaž, kopeli 

in lepotnih tretmajev 
križamo najboljše iz narave v 

sozvočju s strokovnim 
osebjem, tisočletno znanje 
Orienta, romantične rituale 
ter skladnost notranje in 

zunanje lepote.

Cena paketa na osebo v dvoposteljni sobi.
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77.



IDILA NATURA: 171 €
masaža z mošnjički pohorskih zelišč s Permanent •   

    Contour® (60 min),
skrivnostna obloga Idila /SoftPack/ (30 min),•   
popolna osvežitev obraza zanjo (90 min) ali anti-age •   

    nega zanj (60 min).

POPOLNA SPROSTITEV: 139 €
masaža na ogretem pohorskem kamnu (50 min),•   
razkošna kopel Trenutki v dvoje (60 min),•   
nega obraza Flash beauty z vitaminom C (50 min).•   

THAI RELAX: 167 €
tajska masaža s toplimi zelišči in oljem (90 min),•   
tradicionalna tajska masaža (50 min),•   
Orientalska ceremonija (55 min).•   

ŠPORTNO AKTIVNI: 148 €*
posvet pri zdravniku specialistu,•   
6x jutranja telovadba v termalno rekreacijskem bazenu •   

     pod vodstvom fizioterapevta,
4x program telesnih vaj za vzdrževanje gibljivosti sklepov in •   

    ohranjanje mišične moči,
3x vadba za vzdrževanje ravnotežja na sodobni•   

    aparaturi Balance s testiranjem ravnotežja,
5x protibolečinska elektroterapija ali laserska terapija ali •   

    vadba v fitnesu,
3x terapevtska delna masaža za prekrvavitev in sprostitev mišic,•   
pitje naravne izvirske vode Rogla.•   

ZA ZDRAVO HRBTENICO: 182 €*
•   posvet pri zdravniku specialistu,

6x jutranja telovadba v termalno rekreacijskem•   
     bazenu pod vodstvom fizioterapevta,

3x edinstvena naravna pohorska šotna obloga,•   
5x pulzirajoča magnetoterapija za vzpostavljanje •   

      celičnega ravnovesja,
5x terapevtske vaje za stabilizatorje mišic hrbtenice in •   

       napotki za zdravo hrbtenico,
4x protibolečinska elektroterapija ali laserska terapija,•   
3x terapevtska delna masaža za prekrvavitev in •   

      sprostitev mišic,
pitje naravne izvirske vode Rogla.•   

* Medico programa se izvajata pri bivanju najmanj 7 dni.

Priporočamo wellness 
in medico programe:

30 €Podarimo vam darilno kartico v vrednosti 

30 €

za nakup zgornjih storitev.

Podarimo vam darilno kartico v vrednosti za nakup zgornjih storitev.



Program vključuje:
•   7x polpenzion, 
• Vital večerjo z izbranimi jedmi iz lokalnega okolja (vsak torek in petek), 
• posvet pri zdravniku specialistu zikalne in rehabilitacijske medicine, 
• 6x 3 terapije na dan po nasvetu zdravnika*,
• predavanje o zdravju in zdravem načinu življenja (vsak torek), 
• 8 dni neomejenega kopanja v termalnih bazenih, 
• vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka in pilingi 30 % ugodneje,
• vstop v tnes 50 % ugodneje,
• uporabo kopalnega plašča za goste Hotela Vital, 
• uporabo kopalnega plašča in kopalne brisače za goste Hotela Atrij, 
•  program aktivnosti za male in velike: zabavna vodna aerobika, potep z izkušenim vodnikom nordijske hoje, 
 vodeni pohodi po bližnjih vinogradih in sadovnjakih, popoldanski izleti po Dravinjski dolini (z doplačilom), večerne urice 
 ob zvokih glasbe v hotelski kavarni (vsak torek, petek in soboto) ...

Zdrav oddih 

*Izbor terapij: jutranja hidrogimnastika pod vodstvom 
fizioterapevta, protibolečinska elektroterapija (IF, DD, 
TENS in ES – na enem delu telesa), ekstenzija, magnet, 
laser (na enem delu telesa), UZ (na enem delu telesa), 
termopak, skupinska gimnastika, biserne/podvodne kopeli, 
šotna kopel, fango − šotna obloga (z doplačilom).

UGODNOSTI:
•  

Vile Terme Zreče**** 403 €

Hotel Klasik*** 403 €

Hotel Vital**** 424 €

Hotel Atrij****S 543 €

8 dni/7 noči

Cena paketa na osebo v dvoposteljni sobi.
Informacije in rezervacije na brezplačni telefonski številki 080 73 77. 

Brez doplačila za namestitev v enoposteljni sobi  
v terminih od 8. 4. do 24. 6. in od 2. 9. do 25. 11. 2018.

Posebna ponudba terapevtskih masaž pri rezervaciji in plačilu najmanj treh masaž.

Daljše bivanje nagrajujemo: bivaš 15 dni / 14 noči = plačaš 14 dni / 13 noči.  

dodatne storitve iz rednega cenika Medico 10 % ugodneje. 

•  

•  

•  



Sezona
8. 7.−19. 8. 2018

8. 4.−8. 7. 2018, 19. 8.−25. 11. 2018

A

B

Hotel Atrij**** S 103 €

Cena velja na osebo na noč.  Odbitek za nočitev z zajtrkom (na osebo na noč): 5 €.
Najkrajši čas bivanja: 3 dni / 2 noči. V primeru krajšega bivanja je cena višja za 20 %. 

79 €

Dvoposteljna soba

117 €

93 €

Enoposteljna sobaSezona

A, B

A, B

Vključeno v ceno: 
polpenzion, • 
neomejeno kopanje v termalnih bazenih,• 

 vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka in pilingi 30 % ugodneje,•
 neomejen vstop v Savna vas za goste Hotela Atrij.  •

Polpenzion

116 €

Cena velja na apartma na noč. Doplačilo za končno čiščenje: 25 € za apartma 2+2 in 35 € za apartma 4+2.
Najkrajši čas bivanja: 3 dni / 2 noči. V primeru krajšega bivanja je cena višja za 20 %. 

112 €

4+2
+ 4 vstopnice za bazen

100 €

96 €

2+2
+ 2 vstopnici za bazen

Vključeno v ceno:
 najem apartmaja (s posteljnino in brisačami),•
 2 vstopnici za termalne bazene pri najemu apartmaja 2+2; •

   4 vstopnice za termalne bazene pri najemu apartmaja 4+2 in dodatne vstopnice 50 % ugodneje,
 vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka in pilingi 30 % ugodneje. •

Najem

Hotel Vital****

/

/

Apartma 

69 €83 €A, BHotel Klasik*** /

62 €74 €A, BVile Terme Zreče**** 72 €

Sezona

A

B
Vile Terme Zreče****

CENIK

080 73 77



odrasla oseba na pomožnem ležišču 

Cenik je veljaven v terminu 8. 4.–25. 11. 2018. 
Vse cene so navedene v € in vključujejo DDV. 
Unitur si pridružuje pravico do spremembe cen in vsebine programov. 

Dobro je vedeti ...

otroci do 3 let brez ležišča 

10 %

100 %

otroci od 3 do 12 let, ki spijo na pomožnem ležišču 50 %

otroci od 3 do 12 let, ki spijo na osnovnem ležišču

Popusti:

30 %

otroci od 12 do 14 let, ki spijo na pomožnem ležišču 30 %

Turistična taksa – odrasli

Turistična taksa – otroci (7−18 let)

1,26 € na osebo na noč

0,63 € na osebo na noč

Prijavnina (osebe nad 18 let) 1 €

Kosilo 

Doplačila:

16 € na odraslo osebo  

Pribitek za bivanje, krajše od 3 dni/2 noči 20 %

Enoposteljna soba: Hotel Natura****, Planja****, Bungalov Macesen**** 14 € na noč

Enoposteljna soba: Hotel Rogla***, Brinje *** 12 € na noč

Enoposteljna soba: bungalovi Rogla*** 10 € na noč

Enoposteljna soba: Hotel Atrij**** S, Vital***, Klasik*** 14 € na noč

Enoposteljna soba Vile Terme Zreče**** 12 € na noč

Suita Klasik: Hotel Vital**** 20 € na noč

Suita Relax: Hotel Vital**** 25 € na noč

Suita Gala: Hotel Atrij**** S 35 € na noč

Suita Gala Prestige: Hotel Atrij**** S 50 € na noč

Uporaba kuhinjske niše v Hotelu Natura 20 € na noč

Apartma: Hotel Planja**** 20 € na noč

Namestitev samo 2 oseb v bungalovu 4+1 ali Brinju 4+1 ali 
v Vilah Terme Zreče 2+2 na osnovi nočitve z zajtrkom, polpenziona ali penziona 20 € na noč

Pozen odhod iz sobe na dan odhoda (glede na razpoložljivost) 35 € na noč

Otroška posteljica 8 € na noč

Hišni ljubljenčki  (dovoljeni v bungalovih na Rogli in v Vilah Terme Zreče v Zrečah) 15 € na noč

Parkiranje v garaži na Rogli 10 € na noč 

Parkiranje v garaži v Termah Zreče 5 € na noč 


