
 

           

AKTIVNI PAKET V TERMAH SNOVIK 
 

 
 

Preživite svoj čas aktivno, stran od mestnega vrveža. Podajte se po pohodniških in kolesarskih poteh 

Tuhinjske doline, po slikovitih in gričevnatih planinah ter plavajte v bazenih z zdravilno termalno vodo. Skozi 

celotno bivanje boste spoznavali Kneippovo filozofijo petih stebrov za ohranjanje zdravja telesa in duha: 

voda, zelišča, gibanje, prehrana in zdrav življenjski slog. Uživali boste v zdravi, iz lokalnih sestavin pripravljeni 

hrani v eni od naših restavracij.  Športna aktivnost na svežem zraku vas bo napolnila z energijo in telo vam 

bo hvaležno za vsak prehojen korak in prevožen kilometer. 



 

           

3-dnevni paket 

(2 nočitvi) 

Polpenzion  

(cena/osebo/noč v €) 
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Sezona A 

04.01.-27.01. 

13.02.-20.02. 

06.03.-24.04. 

06.11.-23.12. 

. 

 

Sezona B 

28.01.-12.02. 

21.02.-05.03. 

03.05.-23.06. 

04.09.-27.10. 

 

 

Sezona C 

25.04.-02.05. 

24.06.-03.09. 

28.10.-05.11. 

24.12.-02.01.2024 

 

Dvoposteljna soba 2 1 90 93 102 

Studio ali apartma 2 - 5 1 - 4 93 99 108 

Minimalno število nočitev: 2 nočitvi 

 

BOGAT AKTIVNI PAKET VKLJUČUJE: 

• Polpenzion v sobi, studiu ali apartmaju 

• 2 x dnevno vstop v notranje in zunanje termalne bazene (zunanji bazeni so odprti od sredine junija do 

sredine septembra) 

• 3 urni najem kolesa in brezplačna uporaba čelade 

• Brezplačni najem palic za nordijsko hojo 

• 1 x pohod do kmetije 

• 1 x Kneipp cula za okrepčilo pri športnih aktivnostih 

• 10 % popust na wellness storitve 

• 10 % popust na vstop v savno po predhodni rezervaciji 

• Uporaba telovadnice v naravi in trim steze 

• Bogata animacija po rednem programu animacijskih aktivnosti 

• Dnevno Kneippovi vodni oblivi 

• Dnevno vodena skupinska vodna telovadba 

• Nočno kopanje v termalnih bazenih ob sredah, petkih in sobotah  

• Vsako soboto slovenska večerja s tradicionalnimi lokalnimi jedmi 

• Pitje zdravilne termalne vode 

• 2 x termalni napitek  

• Parkirni prostor, brezplačna internetna povezava (Wi-Fi), DDV 

 

 

ZA POHODNIKE omogočamo: 

 

- Brezplačni zemljevid 8 urejenih pohodniških poti v okolici Kamnika in Term Snovik  

- Brezplačni najem palic za nordijsko hojo  

 

 

 

 

 

 



 

           

Informacije in rezervacije: 080 81 23, +386 (0)1 83 44 100 

booking@terme-snovik.si, www.terme-snovik.si 
j 

 
 

 

 

 

ZA KOLESARSKE NAVDUŠENCE omogočamo: 

 

- Možnost najema (električnega) kolesa in čelade  

- Brezplačni zemljevid 12 urejenih kolesarskih poti v okolici Kamnika in Term Snovik  

 

Cenik najema kolesarske opreme 

NAJEM OPREME  ČAS IZPOSOJE CENA V EUR 

Kolo  1 ura 8,00 

Kolo  do  4 ure 14,00 

Kolo  1 dan 18,00 

Električno kolo 1 ura 12,00 

Električno kolo do  4 ure 24,00 

Električno kolo 1 dan 35,00 

Čelada za kolo 1 ura 1,50 

Čelada za kolo do  4 ure 2,00 

Čelada za kolo 1 dan 3,00 

 

 

 

NAŠE PREDNOSTI 
*Apartmaji namesto hotela (več zasebnosti, nižja stopnja socializacije, možnost lastne priprave hrane, dostava živil) *Nova, 
velika restavracija (več zasebnosti, nižja stopnja socializacije) *Zdrava termalna voda *Narava & veliko aktivnosti v naravi 
*Bližina glavnega mesta, centralna lega v državi *Bližina igrišča za golf *Kneipp filozofija zdravega načina življenja *Ekologija, 
skrb za naravo, okolje *Lokalno, lokalna kulinarika *Skrb za čistočo in razkuževanje ter prezračevanje *Kopanje ves dan 
prihoda in ves dan odhoda *Bogat animacijski program za vse generacije 

 
 

DOPLAČILA: * Kosilo 15 € (otroci 0 – 3,99 let brezplačno, otroci 4 – 11,99 let 50 % popust) * Soba ali studio - ena oseba v nastanitvi: 30 €/noč * 

Soba ali studio: 1 odrasel + 1 otrok do 3,99 let: Odrasel doplača 30 €/noč, otrok ima brezplačno * 2 osebi v apartmaju A4 (2 + 2): 20 €/apartma/noč 

* Soba z balkonom: 10 €/sobo/noč * Otroška posteljica: 15 €/noč * Pomožno ležišče v apartmaju: 25 €/noč (za otroke do 9,99 let) * Hišni 

ljubljenček: 12 €/noč * Savna: 9 - 11 €/vstop * Kopalni plašč: 7 €/osebo/čas najema * Kopalna brisača: 5 €/brisača/čas najema  * Najem 

kolesarske opreme (tiste, ki je ni v vsebini paketa) * Smučarske vozovnice za smučišče RTC Krvavec glede na cenik  

POPUSTI (pri ceni po osebi):  Soba ali studio: Otrok 0 - 3,99 let: 100 % (brez lastne postelje) * Apartma A4 in A5: Otrok 0 - 3,99 let kot edini otrok 

v apartmaju = 50 % * Apartma A4 in A5: Otrok 0 - 3,99 let kot 2. ali 3. otrok v apartmaju = 100 % * Apartma A4 in A5: Otrok 4 - 11,99 let = 50 % 

* Odbitek za večerjo: 5 €/odraslega. 

Turistična taksa: Odrasli: 2,50 €/noč, otroci 7 – 17,99 let: 1,25 €/noč. Prijavnina: 2,00 €/enkratno, otroci do 6,99 let ne plačajo prijavnine. Druge 

informacije: Brisače menjamo vsake 3 dni * Posteljnino menjamo vsakih 7 dni * Vstop v bazene je možen do zapolnitve kapacitet. 

POGOJI ODPOVEDI: Za odpoved 7 in manj dni pred prihodom zaračunamo 100 % vrednosti rezervacije! 

PRIHOD: sezona A in B: 14:00, sezona C: 15:00; ODHOD: sezona A in B: 10:00, sezona C: 10:00.  

Vse cene so v € in vključujejo DDV. Paket velja od 1.1.2023.  Informacije 

   


