DRUŽINSKI PAKET V TERMAH SNOVIK
Ponudba Term Snovik je privlačna v vsakem letnem času. Za družine še posebej! Končno boste lahko sedli za skupno mizo, se
posvetili drug drugemu, se pogledali z drugačnimi očmi, se pogovorili, ali pa se samo umirili z mislijo drug na drugega.
Pa ne boste samo poležavali! Čudovita narava, posebna v vsakem letnem času, vabi, da jo obiščete. Zeliščni in zelenjavni vrt, pa
sadovnjak vabijo. Verjemite, tudi, če ste z dežele, bogastvo vseh treh vrtov vas bo presenetilo. Sprehod do bližnje kmetije bo
pravo doživetje, pa kreativne delavnice, da se mladi možgančki malo »pokravžljajo«, starši pa medtem »pocrkljajo«. Skupaj boste
lahko zvečer šli na pohod z baklami, čez dan pa v bližnji Arboretum ali z nihalko na Veliko planino. Kdor pa ljubi vodo in vodna
doživetja, no, ta se bo pa še posebej sproščal in zabaval.

Polpenzion

oseb v namestitvi

(2 nočitvi)

Največje število

3-dnevni paket

(cena/osebo/dan v €)

Najmanjše število oseb v namestitvi

Termalna voda je balzam za telo. Poboža ga zunaj in znotraj. Kneippova filozofija, ki jo gojimo v Termah Snovik se vas bo gotovo
prijela, za tiste manj filozofske pa so užitki na toboganih, v masažnih bazenih in ob masažnih šobah. V Termah Snovik boste
počitnikovali sproščeno, umirjeno, v zdravem in varnem okolju. Zagotovo vam ne dolgčas. Pri nas najdete vse, kar vaša družina
potrebuje za oddih.

Sezona A

Sezona B

Sezona C

4.1. – 12.2.

27.3.– 5.4.

13.2. – 28.2.

1.3. – 26.3.

3.5. – 25.6.

3.4. – 5.4.

6.4. – 23.4.

1.9. – 1.11.

24.4. – 2.5.
26.6. – 31.8.

2. 11. – 24.12.

25.12. – 3.1.22

Dvoposteljna soba

2

1

66

69

83

Studio ali apartma

2-5

1-4

69

73

88

Minimalno število nočitev: 2 nočitvi

1 (najmlajši) OTROK DO 11,99. LETA STAROSTI GRATIS! V dvoposteljni sobi lahko brez ležišča biva le otrok do 3,99.
leta starosti!
Možnost plačila s turističnimi boni (za nočitev z zajtrkom). Vrednost nočitve z zajtrkom znaša v sezonah A in B 60 €/osebo, v sezoni C pa
70,00 €/osebo. V primeru znižanja cene paketa, se za enak odstotek znižanja zniža tudi vrednost turističnega bona. Vse ostale storitve je
potrebno doplačati na recepciji.

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 kreativna delavnica za otroke
• 2 x animacijska aktivnost iz naslednjega nabora: obisk kmetije in ogled domačih živali, otroški zelenjavni vrt
(otroci se naučijo osnovnih pravil vrtnarjenja), kino na prostem, prepevanje pesmi ob ognju, mini disko, ples
s palčkom Snovičkom
• Bogata animacija po rednem programu animacijskih aktivnosti
• Nočni pohod z baklami do izvira termalne vode
• Snovičkova pobarvanka za otroke
• Uporaba telovadnice v naravi in trim steze
• Gratis otroški sedež za kolo
• Dnevno Kneippovi vodni oblivi
• Dnevno vodena skupinska vodna telovadba
• Vsako soboto slovenska večerja s tradicionalnimi lokalnimi jedmi
• Pitje zdravilne termalne vode
• Sladki zdravi kotiček (vsak dan določeno uro)
• Nočno kopanje ob sredah, petkih in sobotah
• Parkirni prostor
• Brezplačna internetna povezava (Wi-Fi)
• DDV
Dodatna ponudba pri paketu z doplačilom: družinsko raziskovanje Kamnika, ugodnejše vstopnice za Arboretum
Volčji Potok in nihalko na Veliko Planino.
NAŠE PREDNOSTI
*Apartmaji namesto hotela (več zasebnosti, nižja stopnja socializacije, možnost lastne priprave hrane, dostava živil) *Nova, velika
restavracija (več zasebnosti, nižja stopna 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
DOPLAČILA: * Kosilo ali večerja: 12 € ob rezervaciji, 14 € v času bivanja * 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: 7 - 9 € / 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. Za upokojence se upošteva 20 % popust na paket ob predložitvi upokojenske izkaznice, za študente se
upošteva 10 % popust na paket ob predložitvi študentske izkaznice. Morebitni popusti na paket in popusti za upokojence in študente se ne
seštevajo!
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, skladno
z ukrepi NIJZ!
POGOJI ODPOVEDI: Za odpoved 7 in manj dni pred prihodom zaračunamo 100 % vrednosti rezervacije!

Vse cene so v Eur in vključujejo DDV. Paket velja od 1.1.2021.

Informacije in rezervacije: 080 81 23, +386 (0)1 83 44 100
booking@terme-snovik.si, www.terme-snovik.si

