KOLESARJENJE V OKOLICI TERM SNOVIK
Zelena oaza, samo 30 kilometrov od Ljubljane, blizu starega mesta Kamnik, pod Veliko planino in Menino planino, se
ponaša z najvišje ležečimi termami v Sloveniji. Gorske poti in cestni vzponi so od pozne pomladi do jeseni tako
mamljivi, da se jim ljubitelji kolesarjenja ne boste mogli upreti.

Če načrtujete večdnevne aktivne počitnice na gorskem zraku ali le enodnevni aktivni odklop, z izbiro kolesarjenja po
razvejanih poteh po hribovju v okolici Term Snovik, zagotovo ne boste zgrešili. Odlična športna aktivnost na svežem
zraku vas bo napolnila z energijo in telo vam bo hvaležno za vsak prevoženi kilometer. Preživite nekaj sproščenih dni
ob kolesarjenju, popoldne pa si privoščite masažo ali osvežilno plavanje v bazenih Term Snovik, ki se ponašajo z EKO
marjetico.
Za vsak okus
V okolici Term Snovik boste uživali vsi: zagrizeni gorski kolesarji, ki vas poganja adrenalin, pa tudi tisti, ki uživate v
izletniškem kolesarjenju med slikovitimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi krajine. S kolesom lahko obiščete
okoliške vasi in mesta ter uživate v prečudovitih razgledih, ki jih ustvarja narava. Na cestah je umirjen promet, zato
lahko v kolesarjenju brezskrbno uživate tudi z otroki. Tudi če boste kolesarili več dni zapored, vam ne bo zmanjkalo
idej, do kam se lahko zapeljete. Vabijo Vas Velika planina, Menina planina, srednjeveški Kamnik z okolico, do
Arboretuma Volčji Potok ali do Zdravilnega gaja Tunjice je manj kot pol ure kolesarjenja, seveda pa se vedno lahko
razvajate v zdravilni termalni vodi ali v našem wellnessu.

Uživajte v družinski kolesarski avanturi
Prečudovita narava vas ne bo pustila ravnodušnih in tudi najmlajši kolesarji bodo zagotovo uživali v njenih lepotah.
Naredite izlet še bolj zabaven in opazujte bogat rastlinski svet ali tekmujte v tem, kdo bo opazil največ živali.
Kolesarske poti
Oglejte si trase kar dvanajstih kolesarskih poti, različnih dolžin in zahtevnosti, ki imajo izhodišče v naših Termah
Snovik.

Kaj pa kolo?
Svojega kolesa sploh ne potrebujete, saj si ga lahko izposodite v Termah Snovik. Na voljo so vam vrhunska kolesa,
čelade in druga kolesarska oprema, animatorji pa vam bodo povedali vse, kar morate vedeti o kolesarjenju po
čudoviti, neokrnjeni okolici, kjer vas bodo na turističnih in izletniških kmetijah radi sprejeli.
Sprostitev po kolesarjenju
Prijetno utrujeni se lahko okrepčate v naši restavraciji Potočka, ki se ponaša z velikim izborom lokalne kulinarike,
nato pa si privoščite sprostitev v našem wellness centru, se sprehodite po kateri od Kneippovih bosonogih poti ali
raztezalne vaje opravite v zunanjem fitnesu.

GIBANJE

PREHRANA

RAVNOTEŽJE

VODA

ZELIŠČA

E-kolesa
Bi želeli videti tuhinjsko naravo, pa vas mučijo fizična pripravljenost in boleči sklepi? Podajte se na manj
obremenjujoče kolo. In to ne kar katerokoli! V Termah Snovik vas čakajo električna kolesa.

NAJEM KOLES IN KOLESARSKE OPREME (DDV v ceni)
NAJEM OPREME
Kolo
Kolo
Kolo
Električno kolo
Električno kolo
Električno kolo
Čelada za kolo
Čelada za kolo
Čelada za kolo

ČAS IZPOSOJE
1 ura
do 4 ure
1 dan
1 ura
do 4 ure
1 dan
1 ura
do 4 ure
1 dan

KOLESARSKI PAKET – OSNOVNI – 3 dni, 2 noči

CENA V EUR
8,00
14,00
18,00
12,00
24,00
35,00
1,50
2,00
3,00

Najmanjše število oseb v
namestitvi

DDV vključen v ceno

Največje število

Cene v EUR.

oseb v namestitvi

Minimum 2 noči

A

B

C

3.1. – 9.4.

10.4. – 13.4.

25.6. – 31.8.

14.4. – 23.4.

24.4. – 24.6.

24.12. – 3.1.21

9. 11. – 23. 12.

1.9. – 8.11.

54
43,20
57
45,60
57
45,60
57
45,60

68
54,40
73
58,40
73
58,40
73
58,40

Polpenzion – cena po osebi / dan
Dvoposteljna soba

2

1

51

Studio

2

1

53

Apartma A4 (2 + 2)

4

3

53

Apartma A5 (2 + 3)

5

4

53

Najem – cena na apartma / dan
Studio

2

1

79

91
72,80

115
92

Apartma A4 (2 + 2)

4

3

126

138
110,40

180
144

Apartma A5 (2 + 3)

5

4

144

156
124,80

207
165,60

CENA VKLJUČUJE:
Polpenzion ali najem apartmaja * 2 x dnevno vstop v notranje in zunanje bazene * (zunanji bazeni so odprti
od sredine junija do sredine septembra) * Pitje termalne vode * Nočno kopanje ob sredah, petkih in
sobotah * Vodena vodna telovadba * Najem palic za nordijsko hojo *
DOPLAČILA: Zajtrk: 8 Eur * Kosilo ali večerja: 14 Eur * Soba ali studio - ena oseba v nastanitvi: 75% cene po osebi * Soba ali studio: 1 odrasel +
1 otrok do 3,99 let: Odrasel doplača 75% cene po osebi, otrok ima brezplačno * 2 osebi v apartmaju A4 (2 + 2): 30 Eur / apartma / noč * Soba z
balkonom: 10 Eur / sobo / noč * Otroška posteljica: 15 Eur / noč * Pomožno ležišče v apartmaju: 25 Eur / noč (za otroke do 9,99 let) * Hišni
ljubljenček: 12 Eur / noč * Savna: 7 -9 Eur/vstop * Kopalni plašč: 7 Eur / osebo /čas najema * Kopalna brisača: 5 Eur / 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 % * Popust za nočitev z zajtrkom (odbitek za večerjo) = 5 Eur / odraslega
Turistična taksa: Odrasli: 2,50 Eur / noč, otroci 7 – 17,99 let: 1,25 Eur / noč.
Prijavnina: 2,00 Eur / enkratno, otroci do 6,99 let ne plačajo prijavnine.
Druge informacije: Brisače menjamo vsake 3 dni * Posteljnino menjamo vsakih 7 dni * Minimalno bivanje 2 noči * Minimalno bivanje 3 noči
(29. 12. – 2. 1. 2021).
POGOJI ODPOVEDI: 7 dni pred prihodom, zaračunamo 100 % vrednosti rezervacije.

Cene v EUR.
DDV vključen v ceno

Najmanjše število
oseb v namestitvi

Minimum 7 noči

Največje število
oseb v namestitvi

8 – DNEVNI KOLESARSKI PAKET (8 dni, 7 noči)
A

B

3.1. – 9.4.
14.4. – 23.4.
9. 11. – 23. 12.

10.4. – 13.4.
24.4. – 24.6.
1.9. – 8.11.

C
25.6. – 31.8.
24.12. – 3.1.21

8 – dnevni paket - cena po osebi / paket
Dvoposteljna soba ali
apartma
Dvoposteljna soba ali
apartma, lastno kolo

2
(2 + 2)

1

559

2
(2 + 2)

1

467

622
497
530
424

703
562,40
611
488,80

PAKET VKLJUČUJE
7 x polpenzion v dvoposteljni sobi ali apartmaju (2 + 2), 6-dnevni najem kolesa (doplačilo za e-kolo 17,00 €/dan),
dnevno animacijo, 2 x dnevno kopanje v kopališču, Kneippove oblive, 2 x 20-minutna masaža, 3 x savna, pitje
termalne vode, nočno kopanje ob sredah, petkih in sobotah, vodena vodna telovadba, najem palic za nordijsko hojo,
uporaba telovadnice v naravi in trim steze, bogat animacijski program, Wi-Fi, parkirni prostor, DDV
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 *Kopanje ves dan prihoda in ves dan odhoda
DOPLAČILA: Zajtrk: 8 Eur * Kosilo ali večerja: 14 Eur * Soba ali studio - ena oseba v nastanitvi: 75% cene po osebi * Soba ali studio: 1 odrasel +
1 otrok do 3,99 let: Odrasel doplača 75% cene po osebi, otrok ima brezplačno * 2 osebi v apartmaju A4 (2 + 2): 30 Eur / apartma / noč * Soba z
balkonom: 10 Eur / sobo / noč * Otroška posteljica: 15 Eur / noč * Pomožno ležišče v apartmaju: 25 Eur / noč (za otroke do 9,99 let) * Hišni
ljubljenček: 12 Eur / noč * Savna: 7 -9 Eur/vstop * Kopalni plašč: 7 Eur / osebo /čas najema * Kopalna brisača: 5 Eur / 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 % * Popust za nočitev z zajtrkom (odbitek za večerjo) = 5 Eur / odraslega
Turistična taksa: Odrasli: 2,50 Eur / noč, otroci 7 – 17,99 let: 1,25 Eur / noč. Prijavnina: 2,00 Eur / enkratno, otroci do 6,99 let ne plačajo
prijavnine.
Druge informacije: Brisače menjamo vsake 3 dni * Posteljnino menjamo vsakih 7 dni * Minimalno bivanje 2 noči * Minimalno bivanje 3 noči
(29. 12. – 2. 1. 2021).
POGOJI ODPOVEDI: 7 dni pred prihodom, zaračunamo 100 % vrednosti rezervacije

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

