DARILA NARAVE
PREDPRAZNIČNA PONUDBA DARILNIH BONOV

SPOZNAJTE NAS
➢ Najvišje ležeče terme v Sloveniji, le 9 km od Kamnika, 32 km od slovenske prestolnice
➢ V neokrnjeni naravi v objemu gozda Tuhinjske doline v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp

➢ Apartmajsko naselje ****, zgrajeno iz naravnih materialov
➢ Notranji in zunanji bazeni s termalno zdravilno vodo za rekreacijo in hidroterapijo
➢ Svet Savn in Wellness center za izboljšanje imunskega sistema
➢ Prvi Kneipp center s celovito ponudbo po Kneippovi življenjski filozofiji zdravega načina
življenja
➢ Lokalna kulinarika restavracije Potočka
➢ Številne možnosti aktivnega preživljanja oddiha: fitnes v naravi, bosonoge poti po
nagrajeni Naj tematski poti 2018; pohodniške in kolesarske poti

➢ Trajnostna usmerjenost že od leta 2008, sobivanje v okolju in za naravo
➢ Predani zadovoljstvu naših gostov in kakovosti storitev

»Ostati zdrav in dolgo živeti je želja večine ljudi, zelo malo pa jih je pripravljeno za to tudi
kaj narediti. Če bi ljudje vsaj polovico skrbi namenili temu, kako ostati zdrav in zdravo
živeti, bi jim bila polovica njihovih bolezni prihranjena.«
Sebastian Kneipp

- ZDRAVI ZAPOSLENI SO PRODUKTIVNI ZAPOSLENI -

RAZVESELITE SVOJE ZAPOSLENE IN POSLOVNE PARTNERJE V PRAZNIČNEM DECEMBRU.
PODARITE JIM KAPLJICE ZDRAVJA, SPROSTITVE IN DOBREGA POČUTJA
V TERMAH SNOVIK V EKO SVETU TERMALNIH UŽITKOV

ZA VAS SMO PRIPRAVILI POSEBNE PAKETE DARILNIH BONOV IN PROGRAMOV
ZA VEČ ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
▪ Rekreacija in hidroterapija v bazenih z zdravilno termalno vodo
▪ Savnanje v Svetu savn s finsko, turško in ledeno savno za boljši imunski sistem
▪ Sprostitev v Wellness centru z wellness in Kneipp tretmaji
▪ Programi „Zdravje na delovnem mestu“ (na zahtevo)

DARILA
NARAVE
Izberite najboljše

za vaše sodelavce in
poslovne partnerje

»Če obstaja zdravilo zame, potem je to voda.« Sebastian Kneipp
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PRENOSLJIVE VSTOPNICE
Darilo narave

Redna cena

30 x 4 – urne
za kopanje

390,00 €

290,00 €

345,00 €

230,00 €

30 x 2-urna
vstopnica za
kopanje

Cena prenosljive
vstopnice

* Prenosljive vstopnice veljajo 6 mesecev od ponovnega odprtja
term. Vstopnico lahko koristi več oseb, vse dni v tednu.
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DARILNE VSTOPNICE
Darilo narave

Cena za vas

2-urna vstopnica za
kopanje

11,50 €

4-urna vstopnica za
kopanje s savno

22,00 €

Celodnevna vstopnica za
kopanje

16,00 €

Celodnevna vstopnica za
kopanje s kosilom

27,00 €

* Voda v Termah Snovik je priznana kot naravno zdravilno sredstvo.
Vsebuje kalcij in magnezij ter veliko drugih koristnih mineralov.

»Nedejavnost slabi, vaja krepi, čezmerna obremenitev škoduje.« Sebastian Kneipp
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WELLNESS DARILNI PROGRAM
Darilo narave

Cena le za vas

Klasična masaža 20 min

26,00 €

Kneipp tretma „Moj hrbet
brez bolečin“ 50 min

54,00 €

Sproščujoča masaža
„Meta“ 50 min

45,00 €

Preverite tudi ponudbo številnih masaž z zeliščnimi olji in tematskih
masaž ter Kneipp tretmajev za boljše počutje.
»Nedejavnost slabi, vaja krepi, čezmerna obremenitev škoduje.« Sebastian Kneipp
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VREDNOSTNI DARILNI BONI

LETOS ZAUPAJTE OBDAROVANJE NAM.

▪ Zaupajte naši strokovni ekipi, ki bo skrbela za dobro počutje in kakovostno izvedene izbrane
storitve, ki jih podarjate.
▪ Posebna ponudba darilnega programa velja le do 31.12.2020. Darilni boni veljajo eno leto,
in sicer od datuma ponovnega odprtja Term.
▪ Možnost priprave individualnih programov – teambuildingov s Kneippovimi doživetji,
najemom konferenčne dvorane in pogostitve v restavraciji Potočka. Več informacij
https://www.terme-snovik.si/sl/organizacija-dogodkov.
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TERME SNOVIK – KAMNIK, d.o.o., Molkova pot 5, 1240 Kamnik
Lokacija: Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju
ID št. za DDV: SI77293690

