
 

 

 

 

 

DRUŽINSKI PAKET V TERMAH SNOVIK 
Spoznajte eko svet doživetij za družine v vseh letnih časih. Naj bo to čas, ko se boste posvetili drug drugemu in skupaj ustvarili 

nepozabne spomine za odraščajoče otroke. Ne le vodne vragolije in tobogani, prečudovita narava vas bo kar vabila k aktivnemu 

preživljanju prostega časa. Otroci bodo lahko uživali in ustvarjali na kreativnih delavnicah, starši pa se medtem prepustili 

sproščanju z wellness tretmaji. Za vas pripravljamo številne animacijske aktivnosti, prav tako pa vam predlagamo samostojne izlete 

do Velike Planine, Arboretuma, mesta Kamnik. Preživite družinske počitnice v zdravem in varnem okolju Tuhinjske doline. 

 

3-dnevni paket 

(2 nočitvi)  

Polpenzion  

(cena/osebo/noč v €) 
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i 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 85 88 98 

Studio ali apartma 2 - 5 1 - 4 88 92 105 

Minimalno število nočitev: 2 nočitvi                                                

 



 

 

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

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

 
 

 

 

1 (najmlajši) OTROK DO 11,99. LETA STAROSTI GRATIS! V dvoposteljni sobi lahko brez ležišča biva le otrok do 3,99. 

leta starosti!  

BOGAT DRUŽINSKI 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) 

• 2 x animacijska aktivnost za otroke, glede na animacijski program v času vašega obiska: iskanje skritega 

zaklada, kino na prostem, mini disko, obisk palčka Snovička, obisk kmetije in ogled domačih živali, kreativne 

delavnice, vodne vragolije z animatorjem 

• Priročnik družinskega raziskovanja okolice (»50 stvari, ki jih moraš storiti, preden dopolniš 11 in ¾ let«) 

• Snovičkova pobarvanka za otroke  

• Nočni pohod z baklami do izvira termalne vode 

• Uporaba telovadnice v naravi in trim steze  

• Dnevno Kneippovi vodni oblivi  

• Dnevno vodena skupinska vodna telovadba 

• Vsako soboto slovenska večerja s tradicionalnimi lokalnimi jedmi 

• Pitje zdravilne termalne vode  

• Sadni kotiček  

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

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

 

Dodatna ponudba pri paketu: popust na vstopnice v botanični vrt Arboretum Volčji potok in na vozovnico za 

gondolo na Veliko planino. 

NAŠE PREDNOSTI 

*Apartmaji namesto hotela (več zasebnosti, nižja stopnja socializacije, možnost lastne priprave hrane, dostava živil) *Nova, velika 

restavracija (več zasebnosti) *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 

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   

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   

 

 

 


