
                                                                          

                                                                                
 

 

 KNEIPP PAKET V TERMAH SNOVIK  

 
Ste utrujeni in brez energije? Pomanjkanje energije občasno pesti vsakogar med nami, zato smo za vas pripravili paket, 

po katerem se boste počutili prerojeni in polni energije. Vzemite si čas zase. Preživite sproščujoč in brezskrben oddih 

v čudovitem in mirnem okolju, obdanem z gozdovi in obronki gora. Skozi celotno bivanje boste spoznavali Kneippovo 

filozofijo petih stebrov za ohranjanje zdravja telesa in duha: voda, zelišča, gibanje, prehrana in zdrav življenjski slog. 

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 1 104 107 121 

Studio ali apartma 2 - 5 1 - 4 107 110 126 

Minimalno število nočitev: 2 nočitvi.                                       

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 



                                                                          

                                                                                
 

 

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

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

 
 

 

IZJEMNO BOGAT KNEIPP PROGRAM VKLJUČUJE:   

• Namestitev v dvoposteljni sobi ali apartmaju s polpenzionom  

• Spanje na naravnem vzglavniku s prosenim polnilom ali s polnilom iz ajdovih luščin, z dodatkom 

sivkinih cvetov in eteričnega olja sivke 

• Prijetno vzdušje v najvišje ležečih termah v Sloveniji z osebnim Kneipp vodnikom 

• 2 x dnevno kopanje  v notranjih in zunanjih bazenih z zdravilno termalno vodo (tudi na dan 

prihoda in odhoda; zunanji bazen je odprt od sredine junija do sredine septembra) 

• Nočno kopanje v termalnih bazenih v sredo, petek in soboto  

• Bogat samopostrežni zajtrk, ki vam bo zagotovil energijo za odkrivanje lepot Tuhinjske doline 

• Večerja, ki bo z odličnimi okusi razvajala vaše brbončice, s pridihom lokalnih specialitet, s 

posebno ponudbo okusne vitalne hrane. Vsako soboto tudi slovenska večerja. 

• Pitje zdravilne termalne vode 

• 1 x dnevno vstop v Svet savn 

• 1 x toplotna masaža hrbta 

• 1 x vodenje po Kneippovi bosonogi poti  od junija-septembra, ( »Na obuti potep s Kneippom« od 

oktobra- maja) 

• 1 x Kneipp cula za okrepčilo pri športnih aktivnostih 

• Dnevno možnosti izposoje palic za nordijsko hojo 

• Dnevno Kneippovi vodni oblivi 

• Dnevno vodena skupinska vodna telovadba 

• Uporaba telovadnice v naravi in trim steze 

• Zemljevid kolesarskih, pohodniških poti in Naj tematske poti leta 2018 ( Kneippova bosonoga pot) 

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

 

 
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. 
 

 


