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UNIOR d.d. Program Turizem
Cesta na Roglo 15, SI - 3214 Zreče, www.unitur.eu

Informacije in rezervacije: 
T 03/757 60 00, F 03/576 24 46, 

E unitur@unitur.eu, I www.rogla.eu, I www.terme-zrece.eu

* ŠPORTNO AKTIVNI    148,00 €
• 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                 182,00 €
• 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

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  

antiage nega zanj (60 min) 

POPOLNA SPROSTITEV   139,00 €
• 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    167,00 €
• Tajska masaža s toplimi zelišči in oljem (90 min)            
• Tradicionalna tajska masaža (50 min)   
• Orientalska ceremonija  (55 min)

PODARIMO WELLNESS 
VOUCHER 30,00 €

PRIPOROČAMO WELLNESS IN MEDICO PROGRAME

* Medico programa se izvajata pri bivanju najmanj 7 dni.



ZIMA, ZIMA BELA
Program vključuje:
• polpenzion (zajtrk in večerja na samopostrežni način),
• lahko kosilo iz toplih jedi na žlico, solat in slastnih sladic, 
• “čaj ob štirih”: popoldansko sprostitev s čajem pohorskih zelišč 

ter izborom domačih piškotov in sladic v kavarni hotela, 
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih,
• 1x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka  

s pilingi in oblogami po programu,
• 1 vstop dnevno v Savna vas za goste Hotela Atrij,
• ski bus na relaciji Zreče - Rogla – Zreče (po voznem redu),
• animacijo v hotelu: zabavna vodna aerobika, nordijska hoja z 

izkušenim inštruktorjem, vodeni pohodi po bližnji okolici, večeri 
glasbe in plesa v hotelski kavarni (torek, petek, sobota), pestra 
otroška animacija v času šolskih počitnic (02. 01. – 14. 01. 
2018 in 16. 02. − 05. 03. 2018), vodeni izleti po bližnji okolici s 
turističnim vodnikom (z doplačilom) ...

VILE TERME ZREČE****
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** SUPERIOR

58,00
65,00
78,00

* Ob rezervaciji se lahko koristi ena od navedenih ugodnosti. Najkrajši čas bivanja 4 dni/3 noči.
Cena na osebo na noč v dvoposteljni sobi.

• en otrok do 6 let v sobi skupaj z dvema 
odraslima osebama biva gratis; 

• drugi otrok do 12 let (na dodatnem ležišču) 
biva 70 % ugodneje.

• Upokojencem priznavamo 10 % popusta.

*DOBRODOŠLI OTROCI

*ZA ZLATA LETA

27. 11. – 29. 12. 2017
02. 01. – 08. 04. 2018



SKI & SPA
Program vključuje:
• polpenzion (zajtrk in večerja na samopostrežni način),
• dnevno smučarsko vozovnico,
• hrambo smučarske opreme za goste Hotelov v Termah Zreče,
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih,
• 1 vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka  

s pilingi in oblogami po programu, 
• 1 vstop dnevno v Savna vas za goste Hotela Atrij,
• vstop v fitnes 50 % ugodneje,
• ski bus na relaciji Zreče − Rogla – Zreče po voznem redu,
• animacijo v hotelu: zabavna vodna aerobika, nordijska hoja z 

izkušenim inštruktorjem, vodeni pohodi po bližnji okolici, večeri 
glasbe in plesa v hotelski kavarni (torek, petek, sobota), pestra 
otroška animacija v času šolskih počitnic (02. 01. – 14. 01. 
2018 in 16. 02. − 05. 03. 2018), vodeni izleti po bližnji okolici s 
turističnim vodnikom (z doplačilom) …

VILE TERME ZREČE**** 1/2 soba 

VILE TERME ZREČE**** apt 2+2

HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** SUPERIOR

57,00
66,00
71,00
88,00

Cena na osebo na noč v dvoposteljni sobi.
Najkrajši čas bivanja: 4 dni/3 noči.

Ob rezervaciji se lahko koristi ena od navedenih ugodnosti.

• En otrok do 10 let v sobi z dvema odraslima v Hotelu Vital 
ali Atrij biva gratis. Vključena polpenzion in kopanje  v  
termalnih bazenih. Smučarska vozovnica ni vključena

• Seniorji nad 60 let pri bivanju 7 noči v Hotelu Vital ali Atrij 
plačajo samo 6 noči.

*DOBRODOŠLI OTROCI

*ZA ZLATA LETA

• Storitve Šole snežnih športov v času bivanja in ob 
predložitvi hotelske kartice 10 % ugodneje. 

• Tedenski tečaj smučanja v Šoli snežnih športov v terminu 
od 15. 01. do 18. 02. 2018 15 % ugodneje.

UGODNOSTI

27. 11. – 29. 12. 2017
02. 01. – 08. 04. 2018



Cena vključuje:
• najem bungalova s posteljnino in brisačami,
• dnevno smučarsko vozovnico,
• 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 Zreče – Rogla – Zreče (po voznem redu), 
• animacijo v hotelu: zabavna vodna aerobika, nordijska hoja z 

izkušenim inštruktorjem, vodeni pohodi po bližnji okolici, večeri 
glasbe in plesa v hotelski kavarni (torek, petek, sobota), pestra 
otroška animacija v času šolskih počitnic (02. 01. – 14. 01. 
2018 in 16. 02. − 05. 03. 2018), vodeni izleti po bližnji okolici s 
turističnim vodnikom (z doplačilom) …

• Cena velja ob polni zapolnitvi treh ležišč v enoti 2+2 oz. petih 
ležišč v enoti 4+2. 

• Doplačilo za prazno ležišče oz. najem brez smučarske vozovnice 
znaša 20,00 €/noč.

• Cena za odrasle in otroke je enaka.
• Končno čiščenje ni vključeno v ceni: 25,00 € za enoto 2+2 oz. 

35,00 € za enoto 4+2.

POGOJI

NAJEM & SKI

Cena na osebo na noč. Najkrajši čas bivanja 4 dni/3 noči. 

VILE TERME ZREČE**** 43,00 46,00

27. 11. – 18. 12. 2017
05. 03. – 08. 04. 2018

18. 12. - 29. 12. 2017
14. 01. - 18. 02. 2018



Program vključuje:
• 2x polpenzion (zajtrk in večerja na samopostrežni način),
• dobrodošlico s kozarcem vrhunskih okoliških vin ali  

jabolčnega soka,
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih,
• 1x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka s 

pilingi in oblogami po programu,
• 1 vstop dnevno v Savna vas za goste Hotela Atrij, 
• 2- ali večdnevno smučarsko vozovnico 20 % ugodneje,
• ski bus na relaciji Zreče − Rogla – Zreče (po voznem redu),
• animacijo v hotelu: zabavna vodna aerobika, nordijska hoja z 

izkušenim inštruktorjem, vodeni pohodi po bližnji okolici, večeri 
glasbe in plesa v hotelski kavarni (torek, petek, sobota), pestra 
otroška animacija v času šolskih počitnic (02. 01. – 14. 01. 
2018 in 16. 02. − 05. 03. 2018), vodeni izleti po bližnji okolici s 
turističnim vodnikom (z doplačilom) …

V terminih od 27. 11. do 25. 12. 2017, od 14. 01. do 18. 02. 2018 
in od 05. 03. do 08. 04. 2018 druga oseba biva 50 % ugodneje.

VILE TERME ZREČE****
HOTEL KLASIK***
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** SUPERIOR

174,00
192,00
222,00
291,00

5 dni/4 noči
nedelja - četrtek

bivaj VEČ - plačaj MANJ 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi.

UGODNOSTI

TERMALNI ODDIH

27. 11. – 29. 12. 2017, 02. 01. – 08. 04. 2018

1 noč 3 dni/2 noči 4 dni/3 noči
četrtek - nedelja 

58,00
64,00
74,00
97,00

116,00
128,00
148,00
194,00

174,00
192,00
222,00
291,00



Program vključuje:
• 2x polpenzion (1x zajtrk in večerja na samopostrežni način,          

1x zajtrk za razvajanje v hotelski sobi in 1x romantična večerja      
ob soju sveč v restavraciji à la carte Atrij),

• dobrodošlico s kozarcem vrhunskih okoliških vin ali jabolčnega soka,
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 
• 1x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka  

s pilingi in oblogami po programu,
• 1 vstop dnevno v Savna vas za goste Hotela Atrij,
• čas za naju: masaža v dvoje na ogretem pohorskem kamnu

      (30 min) ali razvajanje v wellness suiti z božansko romantično 
      kopeljo in finsko savno (60 min) v Idili, Wellness in Spa centru,
• urice ob zvokih glasbe v kavarni hotela  (vsak torek, petek

      in sobota).

PRIVOŠČITE SI PREFINJENOST IN ELEGANCO V HOTELU ATRIJ**** SUPERIOR:
• SUITA GALA z masažno kadjo, velikim kamnitim ležiščem in finsko savno: 35,00 € / noč,
• SUITA GALA PRESTIGE dvonadstropni apartma z masažnim tušem in finsko savno v kopalnici ter masažno kadjo na terasi: 50,00 € / noč,
• 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 €.

HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** SUPERIOR

175,00
220,00 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi.

RAZVAJANJE V DVOJE

UGODNOSTI

3 dni/2 noči

V terminih od 27. 11. do 25. 12. 2017, od 14. 01. do 18. 02. 2018 in od 05. 03. do 08. 04. 2018 
druga oseba biva 50 % ugodneje.

27. 11. – 29. 12. 2017, 02. 01. – 08. 04. 2018



Program vključuje:
• 3x ali 4x polpenzion (zajtrk in večerja na samopostrežni način),
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih,
• 1x ali 2x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja 

zraka, pilingi in oblogami po programu,
• 1 vstop dnevno v Savna vas 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, 
• animacijo v hotelu: zabavna vodna aerobika, nordijska hoja z 

izkušenim inštruktorjem, vodeni pohodi po bližnji okolici, večeri 
glasbe in plesa v hotelski kavarni (torek, petek, sobota), pestra 
otroška animacija v času šolskih počitnic (02. 01. – 14. 01. 
2018 in 16. 02. − 05. 03. 2018), vodeni izleti po bližnji okolici s 
turističnim vodnikom (z doplačilom) …

VILE TERME ZREČE****
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** SUPERIOR

177,00
198,00
237,00

236,00
264,00
316,00

4 dni/3 noči 5 dni/4 noči 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi.

WELLNESS ODKLOP

ALI STE VEDELI?

V Hotelu Atrij**** Superior v Termah Zreče 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 tudi iz zdravega bivališča, zdrave prehrane in zdravega okolja – 
tako za goste in obiskovalce kot tudi za zaposlene.

27. 11. – 29. 12. 2017, 02. 01. – 08. 04. 2018



Program vključuje:
• 7x polpenzion (zajtrk in večerja na samopostrežni način), 
• posvet pri zdravniku specialistu fizikalne in rehabilitacijske 

medicine,
• 6x 3 terapije na dan po nasvetu zdravnika,
• predavanje o zdravju in zdravem načinu življenja (vsak torek), 
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 
• vstop v Savna vas 30 % ugodneje,
• vstop v fitnes 50 % ugodneje,
• animacijo v hotelu. 

• Brez doplačila enoposteljne sobe v terminih od 27. 11. do 
25. 12. 2017, 14. 01. do 18. 02. 2018 in od 05. 03. do 
08. 04. 2018.

• Posebna ponudba terapevtskih masaž (ponudba velja 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.

VILE TERME ZREČE****
HOTEL KLASIK***
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** SUPERIOR

403,00
403,00
424,00
543,00

Cena na osebo v dvoposteljni sobi.

UGODNOSTI

IZBOR TERAPIJ po nasvetu zdravnika: 

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 
(doplačilo)

ZDRAV ODDIH

27. 11. – 29. 12. 2017, 02. 01. – 08. 04. 2018

ALI STE VEDELI?

Terme Zreče so v letu 2017 pridobile Mednarodno zdravstveno 
akreditacijo AACI, katere cilj je nenehno izboljševanje kakovosti 
in varnosti zdravstvene obravnave pacientov ter rast zaupanja 
pacientov in poslovnih partnerjev v zdravstveno ustanovo. 
Nenazadnje tudi zaposlenim prinaša zadovoljstvo z delom ter 
osebnostno in profesionalno napredovanje.



Program vključuje:
• polpenzion (zajtrk in večerja na samopostrežni način),
• silvestrsko večerjo z aperitivom, penino ob polnoči ter živo 

glasbo, 
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 
• 1x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka s 

peelingi in oblogami po programu,
• 1 vstop dnevno v Savna vas za goste Hotela Atrij,
• 2- ali večdnevno smučarsko vozovnico 20 % ugodneje, 
• ski bus na relaciji Zreče – Rogla – Zreče (po voznem redu),
• praznično animacijo.

NOVOLETNE POČITNICE

VILE TERME ZREČE****
HOTEL KLASIK***
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** SUPERIOR

94,00
101,00
110,00
135,00

29. 12. 2017 – 02. 01. 2018

Cena na osebo na noč v dvoposteljni sobi. Najkrajši čas bivanja 5 dni/4 noči.

 Novoletni najem vključuje:
• najem apartmaja s posteljnino in brisačami, 
• kopanje v termalnih bazenih: 2 vstopnici na dan za 

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

• vstop v Savna vas 30% ugodneje, 
• 2- ali večdnevno smučarsko vozovnico 20 % ugodneje, 
• ski bus na relaciji Zreče – Rogla – Zreče (po voznem redu).

VILE TERME ZREČE**** 128,00112,00

Cena na noč. Najkrajši čas bivanja 5 dni/4 noči.

2+2 4+2

29. 12. 2017 – 02. 01. 2018NOVOLETNI NAJEM

Doplačilo za končno čiščenje: 25,00 € za enoto 2+2 oz. 
35,00 € za enoto 4+2. 

Neobvezno doplačilo za silvestrovanje:  
• 50,00 € za odraslo osebo 
• 30,00 € za otroka (7 – 14 let)



HOTEL ATRIJ**** SUPERIOR

HOTEL VITAL****

HOTEL KLASIK***

VILE TERME ZREČE****

VILE TERME ZREČE****

115,00

91,00

81,00

72,00

85,00 100,00                

101,00

77,00

67,00

60,00

Odbitek za nočitev z zajtrkom (na osebo na dan): 5,00 €. Doplačilo za kosilo (na osebo na dan): 16,00 €. Lahko kosilo: 10,00 € (na osebo na dan).

Doplačilo za končno čiščenje: 25,00 € za enoto 2+2 oz. 35,00 € za enoto 4+2.  

POLPENZION na osebo na noč

NAJEM na enoto na noč

Enoposteljna soba

1 / 2+2 in 2 vstopnici za bazen

Dvoposteljna soba

1 / 4+2 in 4 vstopnice za bazen

POLPENZION VKLJUČUJE:
nočitev z zajtrkom ali polpenzion, neomejeno kopanje v termalnih bazenih, vstop v Savna vas 30 % ugodneje, 1 vstop dnevno v Savna vas 
za goste Hotela Atrij, nakup 2-ali večdnevne smučarske vozovnice 20 % ugodneje, ski bus na relaciji Zreče – Rogla – Zreče (po voznem redu).
Najkrajši čas bivanja 3 dni/2 noči. V primeru krajšega bivanja je cena višja za 20 %.

NAJEM VKLJUČUJE: 
najem apartmaja (posteljnina, brisače), 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 (30 % ugodneje).
Najkrajši čas bivanja 3 dni/2 noči. V primeru krajšega bivanja je cena višja za 20 %.

INDIVIDUALNI CENIK NAMESTITVE

POPUSTI:
• Odrasla oseba na pomožnem ležišču 
• Otroci do 3. leta, ki spijo s starši in ne koristijo hrane
• Otroci od 3. do 12. leta, ki spijo na pomožnem ležišču
• Otroci od 3. do 12. leta, ki spijo na osnovnem ležišču
• Otroci od 12. do 14. leta, ki spijo na pomožnem ležišču

10 %
100 %
50 %
30 %
30 %

1,26 € / osebo / noč
0,63 € / osebo / noč 
1,00 € / osebo
16,00 € osebo / dan
20 % 
14,00 € / noč
12,00 € / noč 
20,00 € / noč 
25,00 € / noč 
35,00 € / noč
50,00 € / noč
20,00 € / noč

35,00 € / sobo
8,00 € / noč
15,00 € / noč
5,00 € / noč

DOPLAČILA:
• Turistična taksa – odrasli
• Turistična taksa – otroci (7 – 18 let)
• Enkratna prijavnina (za osebe nad 18 let)
• Kosilo
• Pribitek za bivanje krajše od 3 dni / 2 noči
• Enoposteljna soba Hoteli Atrij**** Superior, Vital****, Klasik***
• Enoposteljna soba Vile Terme Zreče****
• Suita Classic Hotel Vital****
• Suita Relax Hotel Vital****
• Suita Gala Hotel Atrij**** Superior
• Suita Gala Prestige Hotel Atrij**** Superior
• Namestitev samo 2 oseb v Vilah Terme Zreče 2+2 na osnovi  

nočitve z zajtrkom, polpenziona ali penziona
• Pozen odhod iz sobe na dan odhoda (glede na razpoložljivost) do 14. ure
• Otroška posteljica
• Hišni ljubljenčki (dovoljeno bivanje v Vilah Terme Zreče)
• Parkiranje v garaži v Termah Zreče

Cenik je veljaven od 27. 11. 2017 do 08. 04. 2018. Cene so navedene v € in vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in vsebine programov.

A 27. 11. – 29. 12. 2017
B 02. 01. – 08. 04 .2018SEZONA


