KNEIPP ACTIVE

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 zdravilnih termalnih bazenih.
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. Seveda si boste dnevne obroke
lahko pripravljali tudi sami ter jih začinili s številnimi zdravilnimi in okusnimi zelišči z našega zeliščnega vrta.
Športna aktivnost na svežem zraku vas bo napolnila z energijo in telo vam bo hvaležno za vsak prehojen korak in
prevoženi kilometer.

2 – dnevni paket
Polpenzion v dvoposteljni
sobi / osebo

7.5. – 23.12.
247,00 €

Dodatni dan
104,20 €

Paket vključuje:
• Namestitev v dvoposteljni sobi za 2 noči s polpenzionom
• Prijetno vzdušje v najvišje ležečih termah v Sloveniji z osebnim vodnikom
• 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
• Kopanje v notranjih in zunanjih bazenih s termalno vodo (tudi na dan prihoda in odhoda). Zunanji bazen je
odprt od sredine junija do sredine septembra.
• Nočno kopanje v sredo, petek in soboto
• Spanje na naravnem vzglavniku s prosenim polnilom ali polnilom iz ajdovih luščin z dodatkom sivkinih cvetov
in eteričnega olja sivke
• Pohod do okoliške kmetije s pokušino lokalnih dobrot
• 2 x izposoja gorskega kolesa za cel dan
• 2 x vstop v savno
• 2 x Kneipp tretma za regeneracijo po športnih aktivnosti
• 2 x Kneipp cula za okrepčilo pri športnih aktivnosti
• 2 x Energetski napitek ob večerji
• Pitje zdravilne termalne vode
• Izposoja palic za nordijsko hojo
• Vodena skupinska vodna telovadba
• Uporaba telovadnice v naravi in trim steze
• Zemljevid kolesarskih, pohodniških poti in Naj tematske poti leta 2018 – Kneippovi bosonogi poti
• Parkirni prostor, Wi-fi, DDV
Posteljnina in brisače (V skladu z eko usmeritvijo term in zavezanosti k varovanju okolja brisače menjamo vsake 3
dni, posteljnino vsakih 7 dni)
DOPLAČILA:
• Soba ali studio - ena oseba v nastanitvi: 75% cene po osebi
• 2 osebi v apartmaju A4 (2 + 2): 30 Eur / apartma / noč
• Soba z balkonom: 10 Eur / sobo / noč
• Hišni ljubljenček: 12 Eur / noč
• Prijavnina: 2 Eur / bivanje (otroci do 6,99 let ne plačajo prijavnine)
• Turistična taksa: Odrasli 2,5 Eur / noč, otroci 7 - 17,99 let 1,25 Eur / noč
• Dodatno čiščenje dvoposteljne sobe: 25 Eur
POGOJI ODPOVEDI:
• 7 dni pred prihodom, zaračunamo 100 % vrednosti rezervacije

NAŠE PREDNOSTI
*Apartmaji namesto hotela (več zasebnosti, nižja stopna socializacije, možnost lastne priprave hrane, dostava
živil) *Nova, velika restavracija (več zasebnosti, nižja stopna socializacije) *Zdrava voda *Narava, veliko
aktivnosti v naravi *Bližina glavnega mesta, centralna lega v državi *Bližina igrišča za golf *Kneipp *Ekologija,
skrb za naravo, okolje *Lokalno, lokalna kulinarika *Skrb za čistočo in razkuževanje

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

