
Cenik za namestitev v hotelih Thermane Laško za udeležence: 
KONFERENCE UČITELJEV NARAVOSLOVNIH PREDMETOV

25. - 26. avgust 2011

Kako pridete do nas?
Družba Thermana d.d. se nahaja skoraj v središču Slovenije, 11 km od avtocestne vpadnice v Celju. Avto-
busna postaja je pred hotelom Zdravilišče Laško, železniška postaja je pred hotelom Hum.

Hotel Wellness Park Laško****Superior 
Razvajam se ...

Slikovita zunanjost, sodobna nastanitev, nepozabni užitki v termalnih bazenih Termalnega Cen-
tra in wellness ponudbi Wellness Spa Centra, odlična kulinarika. Hotel ima 188 sob (347 ležišč). 

Hotel Zdravilišče Laško****
Tradicija zdravja in dobrega počutja

V sožitju z naravo hotel ponudi udobje bivanja, dragocena razvajanja v Savna Centru ter Centru 
zdravja in lepote, vrelce zdravja s termalnimi bazeni in sodobno urejenim Centrom medicine, kuli-
narična doživetja...  V hotelu je na voljo 206 sob oziroma 361 ležišč.

Hotel Hum*** 
Mestni hotel z eleganco ...

Ima dolgoletno tradicijo dobre gostinske in hotelske hiše. Ponuja vso udobnost mestnega 
hotela, v sodelovanju z drugimi hoteli družbe Thermana pa ima bogato ponudbo tudi na po-
dročju wellnessa in kongresnega turizma. Hotel Hum ima na voljo 28 sob oziroma 56 ležišč.

Doplačila: 
•	 turistična taksa 0,92  EUR osebo / dan,
•	 soba komfort, soba z balkonom, suita.. se plača v skladu z rednim cenikom.

Cena vključuje nočitev in samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene in savne hotela Wellness 
Park Laško in Zdravilišče Laško ter vstop v fitnes. 
Soba je na dan prihoda na razpolago po 14.uri, na dan odhoda do 10.ure.

Pod enakimi pogoji nudimo udeležencem podaljšanje bivanja do 31.avgusta 2011.

Popusti za otroke:
Prvi otrok do 12. leta starosti ( v sobi s starši) GRATIS

Ostali otroci
Otrok do 7. leta (spi skupaj s starši) GRATIS
Otrok od 7. do 15. leta (na dodatnem ležišču) 50 %
Otrok od 7. do 15. leta (na osnovnem ležišču) 30 %

Informacije in rezervacije
Tel.: 03 423 21 00, Fax.: 03 423 20 10 
info@thermana.si, www.thermana.si

Wellness Park Laško**** Superior Redna cena Cena s 30 % 
popustom

nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 120 € 84 €

nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi                100 € 70 €

tretja oseba na dodatnem ležišču v dvoposteljni sobi 90 € 63 €

Zdravilišče Laško**** Redna cena Cena s 25 % 
popustom

nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 93 € 69,75 €

nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi                81 € 60,75 €

Zdravilišče Laško**** Redna cena Cena s 25 % 
popustom

nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 70 € 52,50 €

nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi                60 € 45,00 €

Pod enakimi

pogoji nudimo

udeležencem 

podaljšanje do

31.avgusta 2011.



Wellness Spa Center

Dobrodošli v drugačnem svetu… 
V svetu sprostitve… v svetu popolnosti… 
Prepustite se občutkom in dotikom sprostitve v Wellness centru.

Informacije:
Tel.: 03 423 20 40
wellness-spa@thermana.si, www.thermana.si
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