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... v Termah Zreče vračamo zdravje in dobro počutje?
Današnji čas narekuje izjemno hiter in stresen način življenja, zato je nujno v ospredje 
postaviti zdravje kot temeljno človekovo vrednoto. V Termah Zreče, opogumljeni s 
podporo treh izjemnih naravnih zdravilnih faktorjev - akratotermalne vode, pohorske 
šote in srednjegorske zdravilne klime - približujemo naravno in zdravo življenje. Z 
visoko usposobljeno ekipo strokovnjakov, dolgoletnimi izkušnjami, sodobnimi pristopi in 
individualno obravnavo optimalno vključujemo naravne danosti v proces zdravljenja, s 
čimer zagotavljamo pospešeno okrevanje in ponovno vključitev v vsakdanje življenje.

... Idila, Wellness in Spa ponuja idilična razvajanja za vsakogar?
Stopite v svet, v katerem je čas v celoti namenjen 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 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. 

... lahko tudi vi začutite mir in spokojnost Žičke kartuzije?  
Skozi vas Žiče in naprej po dolini Svetega Janeza se čas ustavi ob skrivnostni Žički kartuziji. 
V tej odmaknjeni dolini si je takratni lastnik tega posestva, štajerski mejni grof Otakar II., 
zadal nalogo, da ustanovi domovanje menihov iz Velike kartuzije na Francoskem. Slednji so 
po prihodu leta 1160 pričeli z izgradnjo večine poslopij, sprva lesenih, kasneje pa povsem 
zidanih. V 15. stoletju je nastalo še poslopje Gastuža, danes ene najstarejših ohranjenih 
gostiln v Srednji Evropi. Redovno življenje je zamrlo, ko je leta 1782 takratni cesar Jožef 
II. z dekretom delovanje Žičke kartuzije ukinil. Po letu 1827 so začele stavbe propadati. V 
zadnjih nekaj letih se življenje v Kartuzijo znova vrača.

... je del Srčkove učne poti dostopen tudi z električnimi kolesi?
Srčkova učna pot vas popelje mimo pomembnih točk naravne in kulturne dediščine na 
Zreškem. V celoti je sicer dolga dobrih deset kilometrov, vendar pa je vsebinsko prilagojena 
tako, da jo lahko poljubno skrajšate ter sami izberete katero izmed 13 znamenitosti oz. 
učnih postaj, ki jih najdete ob poti. Na poti si lahko ogledate park, potok, bunker iz druge 
svetovne vojne, Zreško jezero, hotel za žuželke, Pavlakovo jamo, izletniško kmetijo Ančka, 
lovsko-tehnični objekt, razgledno točko, tehniški muzej, Forma Vivo, cerkev ali šolo. Izbira  
je v celoti vaša, medtem ko si električna kolesa lahko izposodite na recepciji Term Zreče.

... v Hotelu Atrij**** Superior ustvarjamo pogoje za pridobitev 
    mednarodnega okoljskega znaka EU Marjetica?
V Hotelu Atrij**** Superior smo pristopili k aktivnostim, s katerimi bomo ustvarili pogoje 
za pridobitev EU Marjetice - mednarodnega okoljskega znaka za turistične namestitve. 
Z zagotavljanjem visokokakovostnih storitev, okoljevarstvene uspešnosti in ekološke 
učinkovitosti bomo omogočili zadovoljstvo in ugodje, ki izhajata tudi iz zdravega bivališča, 
zdrave prehrane in zdravega okolja – tako za goste in obiskovalce kot tudi za zaposlene. 

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

ALI STE VEDELI, da



Program vključuje:
• zdrav zajtrk za dober začetek dneva, 
• večerjo s pestrim izborom regionalnih jedi, 
• lahko kosilo iz jedi na žlico, svežih solat in domačih sladic, 
• “čaj ob štirih”: popoldanska sprostitev s čajem pohorskih zelišč in 

izborom domačih piškotov in sladic 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, 

pilingi in oblogami po programu, 
• 1 vstop dnevno v Savna vas za goste hotela Atrij,
• uporabo kopalnega plašča za goste hotela Vital, 
• uporabo kopalnega plašča in kopalne brisače za goste hotela Atrij, 
• brezžični dostop do interneta, 
• zdravo in zabavno za male in velike: zabavno vodno aerobiko, 

potep z izkušenim vodnikom nordijske hoje, večerni sprehod okoli 
jezera, večerne urice ob zvokih glasbe v hotelski kavarni (vsak 
torek, petek in soboto) … 

NEPOZABNA DOŽIVETJA ŠTIRIH LETNIH ČASOV

• Brezplačno bivanje za 1 otroka do 6 let. Velja v sobi z dvema 
odraslima osebama ali 

• ugodnejše bivanje za upokojence - 10% popust. 
Ob rezervaciji se lahko koristi ena od navedenih ugodnosti.

UGODNOSTI

VILE TERME ZREČE****
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

57,00
64,00
77,00

10. 04. – 26. 11. 2017

Najkrajši čas bivanja 4 dni / 3 noči.

Cena po osebi na noč v dvoposteljni sobi.



Program vključuje:
• zdrav zajtrk za dober začetek dneva, 
• večerjo s pestrim izborom regionalnih jedi, 
• “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, 
• 1 vstop dnevno 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, 
• brezžični dostop do interneta, 
• zdravo in zabavno za male in velike.

MODRE POČITNICE

• Prvi otrok do 12 let biva gratis, drugi otrok do 12 let biva 
70% ugodneje. Velja v dvoposteljni sobi skupaj z dvema 
odraslima osebama ali 

• brez doplačila za namestitev v enoposteljni sobi v terminih 
od 07. 05. do 25. 06. in od 03. 09. do 26. 11. 2017. 

Ob rezervaciji se lahko koristi ena od navedenih ugodnosti.

VILE TERME ZREČE****
VILE TERME ZREČE**** APT 
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

54,00
56,00
62,00
75,00

Najkrajši čas bivanja 4 dni / 3 noči.
Cena po osebi na noč v dvoposteljni sobi.

10. 04. – 26. 11. 2017

ZDRAVO IN ZABAVNO ZA MALE IN VELIKE:
• aktivno: 

potep z izkušenim vodnikom nordijske hoje, vodeni kolesarski 
izleti po Dravinjski dolini (junij - september), pohod po sledeh 
preteklosti na Brinjevo goro, večerni sprehod okoli jezera ...   

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

• poletje z Žabcem Zrečkom (25. 06. - 31. 08. 2017): 
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 …) …

ALI STE VEDELI?

Hotel Vital**** v Termah Zreče sodi med specializirano namestitev 
za pohodnike in kolesarje. V skladu s slovensko standardizacijo za 
pohodnikom in kolesarjem prijazen hotel mu pripada kategorizacija 
štirih pohodnikov in dveh kolesarjev. 



Program vključuje:
• 2x zdrav zajtrk za dober začetek dneva, 
• 2x večerjo s pestrim izborom regionalnih jedi, 
• dobrodošlico s kozarcem vrhunskih okoliških vin ali jabolčnega 

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

pilingi in oblogami po programu, 
• 1 vstop dnevno 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, 
• izposoja kolesa ali palic za nordijsko hojo,
• brezžični dostop do interneta, 
• zdravo in zabavno za male in velike: zabavno vodno aerobiko, 

potep z izkušenim vodnikom nordijske hoje, večerni sprehod okoli 
jezera, večerne urice ob zvokih glasbe v hotelski kavarni (vsak 
torek, petek in soboto) … 

KRATEK ODDIH

Ob rezervaciji se lahko koristi ena od navedenih ugodnosti.

VILLEN TERME ZREČE****
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

114,00
146,00
192,00

Cena po osebi v dvoposteljni sobi.

V terminih od 10. 04. do 09. 07. 2017 in od 03. 09. do 
26. 11. 2017: 
• druga oseba biva 50 % ugodneje ali 
• en otrok do 6 let in en otrok do 12 let v dvoposteljni sobi z dvema 

odraslima bivata gratis.

UGODNOSTI



VEČDNEVNI NAJEM APARTMAJEV  
VILE TERME ZREČE

Program vključuje:
• najem apartmaja (vključena posteljnina in brisače), 
• 2 vstopnici za termalne bazene / 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).

VILE TERME ZREČE**** 95,00 111,00

NAJEM / APARTMA / NOČ

Doplačilo za končno čiščenje: 
20,00 € za apartma 2+2 in 30,00 € za apartma 4+2.

BONUS v terminih od 10. 04. do 09. 07. in od 20. 08. do               
26. 11. 2017:
• 3 = 4: plačaš 3 noči in bivaš 4 noči 
• 5 = 7: plačaš 5 noči in bivaš 7 noči 
• 7 = 10: plačaš 7 noči in bivaš 10 noči

UGODNOSTI

Cena na apartma na noč.

1 / 2+2 in 
2 vstopnici za bazen

1 / 4+2 in 
4 vstopnice za bazen



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 z masažno kadjo na terasi ter finsko in parno savno, dvonadstropni apartma: 35,00 € / osebo / dan.

RAZVAJANJE V DVOJE
Program vključuje:
• 2x nočitev z namestitvijo v dvoposteljni sobi, 
• 1x zdrav zajtrk za dober začetek dneva, 
• 1x zajtrk za razvajanje, postrežen v sobi,
• 1x večerjo s pestrim izborom regionalnih jedi, 
• 1x romantično večerjo z izbranim kulinaričnim menijem in 

kozarcem penine ob soju sveč,
• dobrodošlica s kozarcem vrhunskih okoliških vin ali jabolčnega 

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

pilingi in oblogami po programu,
• 1 vstop dnevno v Savna vas za goste hotela Atrij,
• uporabo kopalnega plašča za goste hotela Vital, 
• uporabo kopalnega plašča in kopalne brisače za goste hotela Atrij, 
• čas za naju: masažo 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,

• večerne urice ob zvokih glasbe v kavarni hotela (vsak torek, petek 
in sobota). 

HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

Cena po osebi v dvoposteljni sobi.

175,00
220,00

3 dni / 2 noči

V terminih od 10. 04. do 09. 07. 2017 in od 03. 09. do 26. 11. 2017 
druga oseba biva 50 % ugodneje. 

UGODNOSTI



WELLNESS ODKLOP
Program vključuje:
• 3x ali 4x zdrav zajtrk za dober začetek dneva, 
• 3x ali 4x večerjo s pestrim izborom regionalnih jedi, 
• “Vital večerjo” z izbranimi jedmi iz lokalnega okolja (vsak torek in 

petek), 
• 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,
• 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, sobota).

Brez doplačila za namestitev v enoposteljni sobi v terminih od 07. 05. do 
25. 6. in od 03. 09. do 26. 11. 2017. 

VILE TERME ZREČE****
HOTEL VITAL****
HOTEL ATRIJ**** S

177,00
197,00
237,00

Cena po osebi v dvoposteljni sobi.

4 dni / 3 noči 5 dni / 4 noči

237,00
262,00
310,00

UGODNOSTI



PRIPOROČAMO WELLNESS PROGRAME

IDILA      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)

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 tretmajemza vitko telo  

in lepo kožo (20 min)

• Anticelulitni tretma z algami  
(piling + povijalna nega z algami) (60 min)

• Obloga za razstrupljanje z 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)

• Japonski ritual Hanakasumi (55 min) 

• Spa delux (naravna nega rok) 

• 2x vstop v Savna vas

PODARIMO WELLNESS 
VOUCHER 30,00 €

PODARIMO WELLNESS 
VOUCHER 50,00 €



ZDRAV ODDIH 
Program vključuje:
• 7x zdrav zajtrk za dober začetek dneva, 
• 7x večerjo s pestrim izborom regionalnih jedi, 
• “Vital večerjo” z izbranimi jedmi iz lokalnega okolja (vsak torek in 

petek), 
• 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 z vključenimi programi vrtinčenja zraka in pilingi  

(30 % ugodneje),
• vstop v fitnes (50 % ugodneje),
• uporabo kopalnega plašča za goste hotela Vital, 
• uporabo kopalnega plašča in kopalne brisače za goste hotela Atrij, 
• zdravo in zabavno za male in velike: zabavno vodno aerobiko, potep 

z izkušenim vodnikom nordijske hoje, večerni sprehod okoli jezera, 
večerne urice ob zvokih glasbe v hotelski kavarni (vsak torek, petek in 
soboto) … 

• Brez doplačila za namestitev v enoposteljni sobi v terminih 
od  07. 05. do 25. 6. 2017 in od 03. 09. do 26. 11. 2017. 

• Posebna ponudba terapevtskih masaž ob 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**** S

371,00
391,00
391,00
512,00

Cena po osebi v dvoposteljni sobi.

Uspešna podjetja so na uspehe svojih sodelavcev ponosna ...
MOJ ORTOPED 2016 po izboru bralcev revije Viva: 
SAŠO PUNCER, dr. med., specialist ortoped,
vodja specialističnih ambulant v Termah Zreče

8 dni / 7 noči

* 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).

UGODNOSTI



PRIPOROČAMO MEDICO PROGRAME
* 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.

* Medico programa se izvajata pri bivanju najmanj 7 dni.



INDIVIDUALNI CENIK NAMESTITVE

HOTEL ATRIJ**** S

HOTEL VITAL****

HOTEL KLASIK***

VILE TERME ZREČE****

VILE TERME ZREČE****

114,00

90,00

80,00

71,00

95,00

100,00

76,00

66,00

59,00

111,00

125,00

88,00

78,00

71,00

135,00

91,00

Odbitek za nočitev z zajtrkom (na osebo na noč) 5,00 €.  

Doplačilo za končno čiščenje: 20,00 € za apartma 2+2 in 30,00 € za apartma 4+2.

POLPENZION / OSEBA / NOČ

NAJEM / APT /  NOČ

Suita Classic

Suita Classic

APT

Suita Relax

CENA VKLJUČUJE:
polpenzion, kopanje v termalnih bazenih, vstop v Savna vas (30 % ugodneje), 1 vstop dnevno v Savna vas za goste hotela Atrij

CENA VKLJUČUJE:
najem apartmaja (posteljnina, brisače), 2 vstopnici / dan za termalne bazene pri najemu apartmaja 2+2, 4 vstopnice / dan za termalne 
bazene pri najemu apartmaja 4+2 in dodatne vstopnice (50 % ugodneje), vstop v Savna vas (30 % ugodneje). 

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 / noč
0,63 / noč 
1,00 / osebo 
16,00  
20 % 
14,00 / noč
12,00 / noč 
12,00 / osebo / noč
15,00 / osebo / noč 
25,00 / osebo / noč
35,00 / osebo / noč
20,00 / noč

35,00
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 hotel Atrij**** S, Vital***, Klasik***
• Enoposteljna soba Vile Terme Zreče****
• Suita Klasik hotel Vital****
• Suita Relax hotel Vital****
• Suita Gala hotel Atrij**** S
• Suita Gala Prestige hotel Atrij**** S
• 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)
• Otroška posteljica
• Hišni ljubljenčki (v Vilah Terme Zreče)
• Parkiranje v garaži v Termah Zreče

A 09. 07. - 20. 08. 2017
B 10. 04. - 09. 07. 2017, 20. 08. - 26. 11. 2017SEZONA

Cenik je velja od 10. 04. do 26. 11. 2017. Cene so navedene v € in vključujejo DDV.  
Unior d.d. Program Turizem si pridržuje pravico do spremembe cen in vsebine programov.

APT 1 / 2+2 
+ 2 kopalni karti

APT 1 / 4+2 
+ 4 kopalne karte

Enoposteljna soba Dvoposteljna soba Suita Gala Suita Gala Prestige


